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Vl GUSTAF ADOLPH med Guds 

Nade? Sveriges? Götes ocli Vändes Ko- 

nung etc. etc. etc. Arfvinge tili Darme- 

mark och Norrige, Hertig tili Schleswig 

Hollsteill etc. etc. Göre veterligt; att som 

vär TroTjenare , LandsKammererarexi Oss 

älsketfg“ Gustaf Joiian Billberg i un- 

derdänighet auliällit, att, sedan han, i före- 

ning med Ryttmästaren ocli Eiddaren af Vär 

SvärdsOrden Johan Willhelm Palm- 

strüch samt Professoren Doktor C. Qvensel, 

med möda och ospard kostnad utarbetat ett 

Verk öfver Svenska Däggande Djur, Foglar, 

Fiskar, Amfibier, Insekter och Maskar med 

vettenskapeliga Beskrifningar och illutninera- 

de Tabeller, Oss i Näder täcktes meddela 

honom derä Värt Nädiga Privilegium Exclu- 

sivum; ocli Vi, efter det Värt HofCantzlers 

Embete blifvit hört, i Näder funnit godt 

härtill samtycka j alltsä vele Vi, medelst det- 

ta Värt öppna Bref, Nadeligen hafva förunt 

och tillagt. honom, Gustaf Johan Billberg, 

Privilegium Exelusivum, att i Femton ärs 

tid utgifva ofvannämde Verk: Agandes ej nä- 

gon att samrna arbete har i Pviket under be- 

rörde tid eftertrycka eller utifrän eftertryekt 

införa lata vid Elthundrade Riksdaler Banko 

vite och Exemplarens konfiskation. Det alle 

som vederbör, hafve sig hörsammeligen att 



efterrätta. Till yttermera visso hafye Yi 

detta med Egen liand rniderskrifvit och med 

Värt Kongl. Sigill bekrafta lätit. Beckaskog 

den 24 Oktober i8o5. 

GUSTAF ADOLPH. 

M, Rosenblad. 

Privilegium Exclusivum för G, J. Bjllberg pa ett 

Yerk öfver Svenska Djuren, 



I anledning af föreg&ende Kon gl. Majits Näcliga 

uteslutande Privilegium for mig, att utgifva eti 

Svensk Zuoologi, har jag ans ett mig skyldig lemna 

följ an de unde erlitt eis e. 

Sam JYatnralhistorien allt. ifrän yngre aren 

varit mitt älskhngs-studiuni f ncf. jng anvatidt he- 

tydlig häde kostnad och tid att fnukomha de Sam- 

lingar jag i denna vettenskap gjort, uppmanades 

jag af Medb org erligheten, att icke hlott für eget 

ndje och ett onyttigt tidsfÖrdrif sysselslitta mig 

dermed, u tan att dt Päderneslandet erbjuda ojffret 

af min fiit samt af de upptäckter och ron jag 

hunnit sartila. Jag önskade derföre kunna hidra- 

ga tili utgifvandet af en Historia öfver de Sven- 

ska Dj uren, likasom Svensk. Botanik re dun horjat 

göra A lim cinh et en nlirmare bekant med Sveriges 

Flora, dock med den dtskillnad i planen emot den- 

na, sednare, att jag ärnade utgifva Djurldran i 

en mera System atisk ordning och s dl cd es hör ja 

med Mammalia eller Daggande Ujuren. Till vin- 

nande af --drrtt» - ilrtdamäl. vägade för nägra är 

tillhaka dios Kong!. Maja: jag u n d erd an igast b Un¬ 

fall a om Dess Allernädigste Privilegium för etc 

sddant Merks utgifvande, och hugnades äfven 

med Nädigt löfte alt det ärhälla, sä snart början 

med arbetet vor'e gjordt. : 

Men da jag nlirmare borja.de lägga hand hör-- 

vid, Jann jag med hekymmer den svarighet sig 

yppade genom nun afi Ögsciihet ifrän Stockholm, 

der ett Merk af den egeuskap och vidcf som detta, 

och hvilkct fordrar sä mycket och n'ära biträde 

af Aridster, endast künde med fördel utgifvas, 

oni det skulle fullkomligen uppfylla sin lludamäl. 



En Idngre af arstiden af brüten hommunikei¬ 

tlen med fasta landet och trdgna Embetsgöromäl 

föranledde mig derföre snart att vara omtä/ikt 

pd biträde i denna vag af nägon i hufvudstaden 

vistande idkare af Naturalhistorien, och trodde 

mig säkrast finna den i Herr Professor C. Qvensel , 

hvilken, säsom ungdomsvdn och upplyst kännare i 

denna vettenskap, jag var öfverbygad skulle med 

valvilja gd mitt forslag tili motes. Da jag seder- 

mera genöm Brefväxling h'ärom fann bemalte Hr. 

Professor villig att ander min fränvaro, d rnina 

vdgnar, bestrida Zoologiens utgifvande efter en 

annan af honom föreslageri oth sttTom förmänli- 

gare af mig ärkänd plan, har jag sä mycket 

hellre härtill samtyckt, som hdrigenom i synnerhet 

mm Önskan vinnes, att af en skickligare hand fd 

l'dran om Svenska Djuren utarbetad. Och■ hum 

skulle ej i cletta afseende min ofvcrtygelse före- 

nas med Allmänhetens, da Beskrifningarne forfat- 

tas af en Man, som redan i Naturalhistorien stad- 

gat sin namnkunnighet, och Figurerne tecknas af 

Herr Ryttmästaren och Ridda'ren J. W. Palmstruch, 

hvars sakra hand och noggranhet i teckning redan 

v unnit Landsmdns och Utlänningars bi fall; va- 

raride jag tilifyUest belont af den tiUfredsstdllel- 

sen, att genom mitt nit hafva dtminstone fort- 

skyndatj ' ö?n tbke *7fl nt ~fors l a anledningcn tül 

detta Nerks utgifvande. 

Herr Professor Qveksels grundliga insiktcr 

och de rika källor haus vistande i Hufvuasfaaen 

honom bjuder, berofva mig väl det nbjet, att 

med mina Samlingar kunna gagna arbetet tili den 

grad jag onskat; men jag skall dock alltid räkna 

för en skyldighet och en dra, att, sä ofta tillfäl¬ 

let medgifver, lemna de upplysningar jag genom 

en ßerärig of örtmten forskning kunnat vinna. 

Visby den io Februari 1806. 

G. J. Billberg. 



UNDERRÄTTELSE. 

§VE&5K- Bota nik gaf anledning tili Svensk 

Zoologi , och hanske var alltid ett lands 
Flora äldre än dqss Fauna. ARmimketen mottog 

den forra med ett bifall, som icke künde misskän- 

nas; det yttrades strax genom en oväntad afsättning, 

och förklarades sedan tydligare af Recensenter i 

inhemska och ntländska Jurnaler (Abo Litt. Tidn. 

j8o3 N:o 7, Jenaische Algem. Litt. Zeit, ißo5 N:o 

285 > Höllische A. Litt. Z. 1805 N:o 3*5 m. m.). 

Samma bifall dnskas ät närvarande Arbete, hvilket 

liksom Svensk Botanik är ämnadt att i Linkes Fä- 

dernesland utbreda Linnes vettenskap. Matte bäda 

dessa arbeten, systrarna Floras och Fauuas tili— 

horigheter, lika tili format och mrättning, fä van- 

dra hand i Land ibland Sveriges Inbyggare; upplysa 

Dem om de fördelar Naturen u.r *ina a:ne Riken 

har att erbiiida; forekomma ibland Dein faran af 

okmmighetens misstag; For$i Dem, tili trots für üfver- 

trons och fördomarnas mängariga valde, genom be- 

hagliga omvägar tili närmare bekantskap med nägra 

af Naturens mängfaldiga verknings-sätt; och matte 

de i utbyte mot dessa tjenster, kanhända lika yig- 

tiga att emottaga som angenäma att fullgöra, erhälla 

Deras benägna omdüme, tillgifvenhet och kärlek! 

Men att vänta uppfyllandet af dessa bnsknin- 

gar, hvad vore det annat än att förmoda nämde 

Arbeten äga nog värde, för att kunna fästa manga 

särskilta Folk-klassers uppmärksamhet? Utan att 

omfatta hvart och ett ämne i heia sin ?idd, borde 

de tvertom rekommendera sig genom sin korthet; 



II 

cle skulle fdr Sak-kännaren icke vara utan intresse; 

kunna meddela Ekonomen oclx Läkaren nyttiga pä- 

minnelser; vara lätt fattliga für den olärde; väcka 

den liknöjdes uppmärksamliet och underhälla den 

blott nygiriges tälamod; förena det vettenskapliga 

allvarsamma med det mera lekande och behagliga; 

uppfylla i afseende pä teckningarna, JNaturforska- 

rens och Konstnärens nägon gang skiljaktiga for- 

dringar, och ändtligen kunna säljas tili ett pris, 

som gjorde det möjligt att ägas äfven af den min- 

dre formögne. Dessa syfttemäl, ehurti kanske för 

vida aflägsna att nog nära-kunnft-rqrptnhnas, h a fy a 

likväl aldrig varit lemnade ur sigte. Men und er 

bemddandet att närma sig dem, hafva mött hinder, 

som Kvärken äro fä eller obetydliga; och i fall pä- 

minnelsen om dem skulle kunna mildra den stranga 

Granskarens omdöme, eller bereda för bäda dessa 

Arbeten en ursägt der ofullkomligheten anropar 

den, blir det en pligt att icke hafva fortegat ät- 

minstone de betydligare, bland hvilka följande tor- 

de förtjena att anmärkas: 

Svenska Botaniken* figurer, iTIuminerade med 

tunna färgor, voro i Nhtnralhistorion de första, som 

mig vetterligen i Sverige utkommit; det gafs säledes 
ingen fränmi«xidL--TrrfaitJiTTT1?räTf deromt rädfräga, och 

ingen öfvad person att dermed sysslosätta. — La- 

tinska spräket tillhur egentligen vettenskapen; det 

Üger best am da och oföränderliga konstord, genom 

hvilka en Auktor med lätthet kan vara kort och 

likväl tydlig. Svenskan är deremot af annan be~ 

skaffenhet; den följer heit andra reglor än Latinen; 

den ar icke ordrik och saknar allmänt antagna samt 

for vär tid passande termer i vettenskapen. — Att 

fulja sitt tidehvarfs odling, förutsätter tillgäng pä 

nya böcker och nog tid tili deras nyttjande. Be¬ 

klagligen kan Jag icke fägna mig öfver nägotdera; 

embetsgöremälen fordra min mesta tid och all man- 

na Biblioteken äro icke rika pä nyare arbeten i 

Naturalhistorien. Herr BergsRldet Dalbergs vackra 



Boksamling, liar likväl, genom sin liberala Agares 

godhet, ofta für mig varit oppen och satt mig i 

stand att af mänga nya och dyrbara Verk lära kän- 

iia mer an titlarna; den tacksamhet jag derfdre är 

Honom skyldig, fdrklarar jag med uppriktig glädje 

och lyckdnskar mig att äga denna uppmuntran 

af en y. Linnes Dissipel, som bibehäller ungdomens 

yärma och nit für sin odddlige Mästares vettenskap, 

fdr hvilken Han ärligen gdr betydliga uppoffrin- 

gar. —,Det är utan tvifvel lättare att uppehälla sig 

yid en Klass i sänder, an att pä en gang omfatta 

alla. Den Sakkunrii^e mä dömma derom och lär 

dervid icke förgäta, hvad enklaT defäT~af Natural- 

historien t. ex. Insektläran ensam, fordra für att 

studeras; och att det är nddvändigt, tili bestäm- 

mande och granskning af en enda art, att känna 

de närgränsande, sä väl som att äga en allmän 

kunskap om heia klassen, tili hyilken arten räk- 

nas. Likväl tilläter icke den gifna planen, hvar- 

ken fdr Svensk Bot. ej heller fdr Sv. Zoologi, att 

utarbeta nägon klass särskilt, Mdjligheten att fä 

efter Naturen tecknade ßgurer är fursta villkoret, 

och af figurerna mäste fdr hvart hafte göras ett ur- 

vai, som hä de fdr k dparen. och saljaren kan vara 

fdrdelaktigt. — 

Pä ätskilJrga stallen (SV. Bot. Tom. i. Till. s. 

ix. —- T. 2. Till. s. xx. — T. 4. Haft. N:o Erinr.) 

har jag besvarat fdrmctdade eller verklagen gjorda 

inkast mot planen tili Sv. Bot. I afsigt att fdre- 

komrria sädana fdr Sv. Zool., anser jag som en pligt 

att uppge de skäl, som jag dervid tyekt bora kom- 

ma i fräga. — 1:0 Derigenom att i’ hvart Hafte fdre- 

komma Djur af olika klasser, har Läsaren tillfälle 

att snart nog fä en allmän öfversigt af heia Djur- 

läran och det är utan tvifvel en vinst fdr vetten- 

skapen att bli betraktad i sin vidd; —saljaren hehdf- 

ver ej frukta ininskad afsättning pä de Djurklasser, 

som af Allmänheten tillafventyrs äro mindre om- 

tyckta: Fägelkännaren mäs-te, da han fdr sin vetten- 
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skap ästundar Fäglarna, äfven köpa de ofriga, och 

Insektsamlaren finner intet hafte, som ensamt inne- 
häller Insekter. Likväl kan hvar Djurklass med 

Text och Figurer, fdrenas och bringas i ordning 

efter det System man föredrager, när Zoologien 

hinner närma sig sitt slut. — Af Insekter och Maskar 

upptagas ej Hera an sädana, som äro nodvändiga att 

lara känna, antingen för deras inflytande pä hus- 

hällning och medicin, eller för deras tjenlighet att 

meddela allmänna begrepp i vettenskapen. hör be- 

sparing af rummet pä tabellen kommjjal stundom 

flere arter att pä summa plat graveras; men füremäl 

af olika Flockar skola dock ej blandas. Följaktli- 

gen kitrmra-äfven de utkomne af dessa Klasser vid 

Verkets slut förenas i ett slags systematisk ordning, 

fastän icke hvar art alltid kan läggas särskilt. 

2:0 Enligt v. Linnes Fauna Svecica finnas 2266 

Djur i Sverige; af dessa aro 53 Däggande, 221 

Fäglar, 26 Amfibier (hvarifrän likväl 11 arter afgä, 

som nu räknas tili ßskarna), 77 Fiskar, 1691 Insek¬ 

ter och 198 Maskar. Ibland dessa klasser äro efter 

V. Lennes tid Insekternas, säsom den största, mest, 

och Amfibiernas, som är niest artfattig, minst, ge- 

nom nya arters upptäckande forokade. Häraf 

ses lätt, ait inider Zoologiens” fortsatta utgifvande 

kunna icke alla haften fä ett Djur af hvar klass. 

Men när t. ex. Amfibiernas alla arter äro upp- 

tagne, lemnas rum för 2 Fäglar i hvart hafte; 

och när klassen för Däggande Djuren äfven är slu- 

tad, skola i stället 2:ne Fiskar i hvart hafte före- 

komma; säledes kommer da ett hafte att innehällä 

a:ne tabeller för Fäglar, 2:ne för Fiskar, 1 für In¬ 

sekter och 1 för Maskar. Men om emedlertid en 

ny svensk art af Däggande Djurklassen eller af 

Amfibierna skulle upptäckas, intager den sin plats 

i stället för tabellen för en fagel eller fisk, som ur 

det haftet utslutes. — Inga hemtamda Djur eller 

Fäglar äro ämnade att i Sv. Zool. inrymmas, ehuru 

de finnas npptagna i F:na Syec.; hyarderas historia, 



skulle stundom kimna vara ämne for en hei bok* 

artförändringarne äro ofta oräkneliga, och dessutom 

äro dessa arter i allmänhet förut tillräckligen kända. 

Säledes kan detta arbete icke blifva sä vidlyftigt, 

som man vid första päseendet kunde foreställa sig, 

emedan deri utelemnas alla husdjur, de flesta in- 

sekter och äfyen mindre märkvardiga mask-kräk. 

5:o Emot inforandet af de systematiska svenskä 

Arlna7f77i?cny-yÄntar jag det inkast, att de med hvar 
förändring i systemet bli antingen öfverflödiga eller 
otjenliga. Men som de—trH^yeka—ailgns slägtskap 

eller likhet med andra, och sädana blifvit redan 

pä andra spräk tiliskapade, har jag anselt dem nod- 

vändiga. Hvar art mäste ock, for att beqvämligen 

kunna omtalas,. äga ett bestämdt namn: och som de 

flesta storre Djuren redan i värt spräk äga ett sä- 

dant, men de mindre säsom Insekter, Maskar m. m. 

heit och hällit sakna namn, har jag trott det vara 

hast att for likformighetens skull, lämpa de redan 

gifna efter systemet och gifva nya ät de arter som 

ännu inga erhällit. (Jfr Jßrinr. i Sv. Bot. Haft. N:o 

57 och 41), For Finska namnen har jag att tacka 
Herr FIenr. AirDCTrinfoftd Fmne~bch Naturalhistorien 

mycket tillgifven; Franska, Tyska och Engelska 

spräknamnen skall jag altid tiliagga da de äro mig 

bekanta; de syStöiiiäfifSlCa pä dessa spräk, hvilka 

ofta ombytas, tror jag icke tillhöra Svensk Zoologi. 

4:o Ankarakteren torde fdr manga, 2 ett Verk 

af Sv. Zoologiens beskaffenhet, ärnnadt i synnerhet 

ät den mindre studerade , synas dfverflodig. Men 

som den är kortare än utfürliga beskrifningen och 

derfore icke svär att i minnet behälla, samt lätt 

att igenfmna, har jag. alltid anfdrt den och uteslu- 

ter hellre den utförliga karakteren, sä ofta arten 

tillfbrene blifvit väl beskrifven eller är tillräckligen 

känd. Hvad Slägtkarakteren angär, kommet den 

endast att omtalas vid den art, som forst af ett gii> 

yit slägte förekommer; vid de följande arter hän- 
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vises Läsaren tili denna nummer. Detta sker i lik- 

liet med den ordning jag iakttagit i Svensk Bot. 

Hvad som kan sägas om liela den Flock eller Klass, 

tili hvilken arten bdr hänfüras, igenfinnes i det vid 

klassnamnet citerade »Utkast tili Organ. Kropparnas 

ojch i synnerhet Djurens allmänna kännedom,» 

hvarom mera pä annat stalle. 

£:o De framsteg som vettenskapen gjort efter 

V. Linnes tid, skola som jag hoppas, rättvisa mitt 

fürhällande da jag afvikit frän bans—-indelningssätt 

af Djuren i 6 Klasser. I nyssnämde afhandl. om 

Organ, kropparna har jag bjudit tili alt uppge or- 
sakerna dertill. 

6:o Egentligen äro inga andre Auktorer citerade 

än sädane, som jag halt tillfälle se och sjelf gran- 

ska. Dock hafva stundom äfven af dessa sädane 

blifvit utelemnade, som äro allmänt kände och i 

i3-de eller Gmelinska Upplagan af v. Linnes Syst. 

Natras upptagne, eller ock af föga värde i afseende 

pä historien om den art vid hvilken de skulle kun- 

nat nämnas. Für korthetens skull har jag sä väl i 
detta arbete som i Sv. Bot., valt denna utväg att 

meddela auktoritet pä (3pt^om-i texten anfüres. 

y:o Närvarande Hafte torde bäst visa fore- 

satsen att upptaga, sä kort som möjligt är, det 

mest intressanta af Djurets historia. Att inskrän- 

ka dessa ämnen inom ett gifvit sidotal, säsom 

ofta med svärighet skett i Sv. Bot., har varit omüj- 

ligt, utan att alltfür mycket stympa historien für 

hvar art. Vid slutet af hvart Band, som kommer 

att bestä af 6 haften, blir rum für Tillägg och 

rättelser, hvarom hos den sakkunniga delen af 

allmänheten vordsamt anhälles. Hvarannan Tom 

ätfolja 2:ne Register, ett Systematiskt och ett Alfa- 

betiskt. — Den som vill meddela beskrifning och 

teckning pä nägon ny svensk Djurart af hvad klass 
som 



sora helst, mä vara försakrad att hans upptäckt 

med all tacksamhet och bibehällande af uppfinnings- 

äran, skall i Sy. Zool. användas. Likväl och tili 

undvikande af möjliga misstag, nödgas man anhälla 

att pä ganska kort tid fä tili granskning lana det 

nya beskrifna och ritade föremälet, innan det kan 

i Verket inrymmas. Af Hr. Landskammereraren 

Billbergs berömliga nit för Vettenskapen och 

vistande pä Gottländ, har Sv. Zool. som man hop- 

pas, äfsk-Uiiga.. Yigtiga tillägg att vänta, och det 

skall blifva för mig en angenäm pligt att lemna 

dem i Allmänhetens haader. __ _ 

g:o Teckningarne, som Hr. Ryttmäst. och Pudd. 

Palmstruch meddelar, blifva alla, sä vida möjligt 

är efter naturen och sä fullkomliga, som en god 

vilja och skicklig hand kunna ästadkomma. Hans 

föresats är att med yttersta noggranhet och efter 

en pä tabellen utsatt skala, iakttaga Iängdemätt 

och proportioner delarna emellan. Da skalan salv- 

21 as är Djuret ritadt i naturlig storlek. (Genom för- 

seende har den blifvit utglömd pä Tab. för Eigen). 

g:o Till errtröfjän litkömma blott 4 haften om 

äret; men om Allmänhetens bifall blifver uppmun- 
trande och Inga- andra hinder müta, kommer detta. 

antal att fratndeles ök'älTtifl 6, eller ett Band ärligen. 

Slutligen torde nägon tilläfventyrs finnna an- 

jnärkningsvardt, att en för vär tid passande Inled- 

ning tili Djurläran i allmänhet, bort föregä detta 

Verks utgifvande. Ocksä hade det varit min ön- 

skan att sistlidne höst kunnat fä sluta ett i detta 

afseende päbegynt och mer an, tili tvä tredjedelar 

färdigt arbete, kalladt: Utkast tili Organiska Krop- 
parnas och i synnerhet Djurens allmänna könne- 

dom. Det innehäller i särskilta Afdelningar, 1:0 

Kort inledning eller undersökningar om den Pla¬ 

net vi bebo; dess älder i anledning af fornlemnin- 

gar, som af JNaturalhistorien kunna granskas; Hi- 



storiens otillräcklighet i frägan om Jordans alcler; 

dess inre och yttre beskaffenhet; Centralvärman 

m. m, — 2:0 Om Naturkr opp ar i allmänhet, deras 

indelning, vettenskaperna som deraf uppkomma m. m. 

— Z’o Om Organiska kroppar, hvarvid ibland annat 

betraktas t. ex. lifskraften, .. särskilta fortplantnings- 

sätt, foster, batard, missfoster, värd om affodan, 

föda och näring, . . . ersättningskraft af fürlorade 

delar, invertes bygnad, de fornemsta organerna,... 

kärlek tili lifvet, hvila, dvala, älder, död och för- 

störing, — 4:° Om Systemer, olika grunder för 

dem, särskilta Auktorers6}/stcTirermTm. Djurrikets 

indelning i 12 klasser. — 5:o Om Däggande Dju- 

ren, 6;o Faglarna, 7:0 Amßbierna, Q:o Fiskarna, 

9:0 Blötdjuren, 10:0 Skorpklädda djur in. in. Uti 

Kapitlet om Organiska kropparna har jag allestädes 

bjudit tili att visa den ufverensstammelse, som är 

emellan Djur och Vaxter, och sä väl de Lagar Na¬ 

turen vanligast synas folja, som de, livilka hon 

mindre ofta tyckes vara underkastad vid dessa 

kroppars urbildande, underhäll, fortplantning och 

düd. Afsigten med detta arbete är att i stör- 

sta korthet meddela en allmän öfversigt af Djur- 

och Växtriket, samt att fästa en ofta n'ekad upp- 

märksamhet pä de Naturkrafter, som användas i 
stört, fdriräfnh^rrrtr inoirr-ttüSsäRiken. $ä snart heisa 
och ledighet medgifva attfullborda detta of>annäm- 

de Utkast, skail det säsom ett slags Inledning tili 

Svensk Zoologi och Sv. Bot., lemnas i Allmänhetens 

Bänder. Stockholm den 14 Febr, 1306. 

C. QUENSEL, 
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n:o i. 

ELG-HJORT. 
CERVUS. Alces. Elg. PäFinska: Hirvi. PäFranska; 

Elan. Orig na l. Pä Engelska: Elk. Moose-deer. 

Pä Tyska: Elen. Eilend. 

Hörnen (pä en fullväxt haue) äro platta, bre- 

da, mera at sidorna än uppät vända, i yttre 

kanten fingerlikt clelade och försedda med 

en ganska kort cylindrisk bas. Under stru- 

pen hänger en. mjuk langhärig knöl. Honan 

saknar liorn och nämda knöl. 

Zinn. Syst. Nat. £d. Gme!. S:o 1788. T. t. P. t. pag. 17$. ©. 

I Mamma l. Ordo 5. Teeora. Thunb. Beskrifn. pä Svenska DJnr 8:0 1798. 

; S. i7S9- »■ 52- Cuvier Tabl. 

Eldm. de l’Hist. Nat. d. Anim. 8:0. An. S.piog- FenntaarKnt. Zool. 4:0 

1784. Vol. x. p- 17* id. lib. 1792- Vol. 1. p. *8. Ejusd. Suplem. to the 

Arct. Zool. 4:0 1787- P- 49- A new Syst. o£ the Nat. Hist. 8:o 1791. Yol. 

1. p. 145. Tab. 11. fig. 1. Neue Schritt, d. Öeseltsch. d. Natur/. Fr. zu 

Berlin 4-0 1795. 1. B. s. 1—69. Tab. x, Donndorff Zool. Beytr. zur 15. 

Ausg. d. Linn. Nat. Syst. 8:0 179^ *• B> s' 586. Fischers Naturgesck. y. 

Livland 8:o 1778* s. 63. 

I:a Klass. DA.GGANDE D.TUR. 6:te Flock. BOSKAP. 
(Se mitt Utk. tili Organ. Kropparnas allm. kännedom §. 3a. &c.) 

Hjortslägtets arter ha i Öfra haken inga, men 

i den nedra 8 fr amtänder; inga hundtänder och 

ingeil gallblasa. Deras liorn, utan fjvicke, hiuina 

anses (</•**- hp;rnaaner (exostoscs) ; de af~ 

falla'artigen, äro grcniga, i hörjan känsliga, ge- 

nomväfda med hlodkäril och öfvcrdragna med 

tunn hörig hud% tillväxa i spetsarnax bli sedan 

har da och nakna. 

Ibland Djuren, sä väl som bland Menniskorna sig sjelfva 

lemnade, bestäinmer styrkan företrädesrätten; är den för- 

ra med sltighet och mod förenad, bür den sednare sä 
mycket säkrare. Lejonet och Tigren, Djurens Tyranner, 

utmärka sig med grymhet och väld; de sakna hvarken list, 

mod, kroppsstyrka eller vighet; förskräckelsen gär framför 

.dem, och döden i deras spar. Elefanten, fridens Vän, 

liknar ea yärdig Konung; kan grundar sitt välde pä mild- 
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het; i sitt itppfurande visar han en ädel stolthet, som af- 

häller fruktan och päkallar tillgifvenheten. Med tillräck- 

ligt mod att möta faran och nog styrka tili sitt försvar, 

wiissbrukar han intetclera, men gär ofta segramle ur stri« 

den med sjelfva Lejonet (se mitt Utk. tili Elef'.s Hat. Hist.)* 

Intet af dessa Djur lillhör Svenska Fauna; men hon äger 

Eigen, som i mänga afseenden, bland svenska inhemska 

Landtdjur, förtjenar en utmärkt piats. I storlek öfver- 

träffar han dem alla, och dess sköna horn, resliga stäli- 

ning, snabba lopp, godhet i ätbörder och fredsamhet mot 

andra, äro egenskaper, som synas berältiga honom tili 

nägot slags företräde framför de öfrig». 

Eigen är,. säsom fuilväxt, vaniigen öfver bogarna G 

fot och par tum hög, hvartill komrner hög tnanke, tackt 

med 6-7 tums Iänga här elier man ; öfver länderna är 

han da blott 6 fot; halsen är 1 Fr>r prfi n tum läng och 

hufvudet a foc och ö tum i längden. Man liar likväl ah- 

markt dess höjd ända tili 3 fot och vigt tili 1229 sfcälpund. 

Pejmant skall ha sett ett par Elghorn af 3z tums längd 

och 56 skäipunds vigt. Honan har lägre manke och obetyd- 

lig, ljusare man; hon är lägre, korfcare och tjockare , sva- 

gare samt utan horn och den knöl', som pä haften, elfer 3*4 

mänaders älder börjar kännas som en böna, under främre 

delen af strupen, vid raedra käkens bas och som tillväxer 

med ären och är en strutformig förlängning af bade» /[-& 

tum läng, tackt stundom med 6 tums längä här; denn» 

knöl minskas hos gamla Eigar. Djiarets iärg är brunaktig 

mörkgrä och inunder ljusare, elier hären äro askgrä med 

svartbrun» spetsar;~svänsen, som är par tum läng, är 

ofvanpä mörk och inunder hvit. Likväl är färgen efter 

älder och ärstid nägot olika; de unga äro rnera Ijusbru- 

nn. Ju bättre föda Djuret njuter, ju tidigare sker härfäll- 

ningen, som vaniigen inträffar i Febr. elier Mars; kalfvar 

födda i Maj» fälla första gangen hären I Augusti och det 

inom 8 dar. Hufvudet är stört; öfre läppen bänger 2-5 

tum öfver den nedre, är tver,liksom 4kantig, nägot kluf> 

ven, har stundom en 4kantig fläck och kan genom egna 

starka musklar upplyftas, i synnerhet da Djuret vill äta 

lägt växande Örter. Pa nosen finnas par tums longa morr- 

här. Bade i öfre och nedre käken finnas pä hvar sida G 

oxeifcänöer, af hvilka de nedre ha taggar, men de öfre 

äro- släta. Tungan är mjtik och len. Näsborrarna äro 

vida, 5-6 trau ätskilda och som luktnerverna tillika är» 

stora, borde rana tro lukt Organen vara bland de- full- 
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komligare. Likval försäkra Jagare, att Eigen genom ut- 

märkt god hörsei och äfven genom syn, mera än genom 

lukten, npptäcker en annalkande fiende. Lätet är jemran- 

de; hos mycket unga liknar det hundhvalpars gnäll, och 

hos ärsgamla är det likast ljudet af smä trädtrumpeter, 

samt höres pä i mils afständ. Ögonen äro smä, 9-10 tum 

ätskilda, mörka med svart ögonsten, och Öronen, som stun- 

dom äro 1 fot och 6 linier länga , sloka ät sidorna. Öfver 

ögonen är en liten urhälkning eller grop, Iiksom hos 

Hasten, men mindre. Hornert variera efter Djurets sä väl 

som deras egen älder; de starka och väl födda Elghanar- 

ne fälla dem i Januari; de svagare senare. Pa l\-S mäna- 

der äro nya hörnen utväxta och tili September färdiga; 

den ludna hnd hvarmed de betäckas , afgnider djuret 2 

Augusti mot nägon trädstam: hos nnga synes strax efter 

9:de manaden smä. lntlna—knappar pa pannan, livilka ut- 

växa, bli 5-S tum länga och i Aug.~naknä; eTfe F första 

äret kunna dessa vara *- aln länga, tnen ännu oftast enkla 

och cylindriska; i 3:dje äret bli de greniga och sedermera 

ärligen mer och mer platta och med taggar eller utskoti 

i yttre kanten försedda. Yid 6 ärs älder pläga de ha sin 

rätta bildning. Unga Eigar ha en hvit länghärig tofs pä 

inre sidan af benet vid knäet. Bakbenet har sin mesta 

rörelse i roen, eller med iärbenets öfra änaa, eine da» 

knävecket är ej särdeles ledigt eller lätt bujligt. 

I Europa förekomma nn för trden Eigar mellan 53 
och 64 grader nordlig bredd; i Asien melian 4& och 6r, 

och i Amerika lefver Eigen irän 44;de tili 53 graden 

nordlig iatimd:—I AVer [ge imneT detta Högdpir knappt 

sydligare än Södermanland och sällan nordligare än Hel« 

singland, men var fördom bade allmännare och Iefde i 

sydlrgare orter. Pä Kolmärden i Östergötland och Tiveden 

i Yestergötland hafva funits Eigar och de omtalas äfven 

sä som förekommande i Jemtiaiid och Vesterbotten. Yest- 

göta lagen anser Eigen som ett skadedjur, man tvifvel 

derföre, att den samme da funnits der i myckenhet och 

gjort skada pä äkrar, ängar och löfskog. Under iinska 

kriget omkring är 1740, säldes frän Aland tili Armens be- 

hof Hera 100 stycken Eigar. Beckstein försäkrar att i n:te 

seklet hafva Eigar funnits i Thüringen. Men jut mera 

Menniskoslägtet forökat och utbredt sig, ju mera hafva 

Dj,irren. uii de norra och da ännu obefoikade frakter 

sökt sin räddning. Eigens an skall kan hända en gang 
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Eos oss alldeles mödas, om icke kraftiga författningar 

deremot strängt efterlefvas. Den tili Jagt förbudna ticlen 

är öfver sommar«n ifrän d. 14 Mars tili d. 9 Aug., men 

som Eigen iättast jagas och ialles und er vintermänaderna, 

blir denna författning, livad Eigen angär, otillräeklig. Ge¬ 

nom Köngl. Förordn. af är 1664 var Eigen pä Kronans 

ägor, lika fredad som Hjorten, men enligt K. Fürordn, af 

d. 21 Febr. 1789, § z, äga nu tili och'med skattebönder Irihet, 

att pä egen jord, fälla Eigar nnder den tillätna tiden cller 

om vintern. Genom ett Kongl. Förbnd af är 1760, fick 

pä 5 ärs tid Ingen Elg fällas i Norrige: och är 1786 forbjüd 

Konungen i Preussen alit slags Elgjagt pä 6 ärs tid, hsiiket 

hade den verkan, att Eigarne nu i de inom dess omräde 

belägna Finder, hvarest de kunna lefva, sä förokat sig, 

att man ej mera fruktar deras utödande, iivartill ocksä 

tjenliga författningar och skoffsbetjeningens_ nitiska lillsyn 

mycket biuraga. 

Sädana stallen der Eigen lefver ostürd och liar till- 

gang pä tjenlig föda och vatten, kallas Elgständ; de äro 

lägländta plaiser, karr och myror, hvarest växa Sälg, Vide, 

Asp, Al, Rönn , Bjürk m. m. (se Sv. Bot.). Han äter 

barken, linga grenar och rolskott, knoppar och lüi af 

dessa träd, men iilVen pä olika ärstider lürsmär han ej 

Tafl, Gran, Lind, Ek, Ljung da den blommar, Lingon* och 

Bläbärsris, Ormburike (Pterls aqu.) och Squattra (Sv. Bot. 

n:o 18) nnd&r brunsttiden, hvaraf dess hetsighet och vild» 

het nnder denna tid torde ökas. De nedböjda grenarna eller 

tvädens toppar qvfrrh 311er han med hufvudet och halsen, 

stundom med hörnen, medau han afblter knopparna och 

lofven, eher afskalar barken. Derfore äro ofta hären nn¬ 

der halsen afnötta och stundom huden särad. Dessutom 

lörtära Eigar, utorn de fiesta andra vattenväxter, i synner- 

het begärligt Kableksörten (Sv. Bot. n:o 200) samt Fräken, 

Säf, B.or m. fi., samt af Svampar helst sädana, som fiysa 

mjölklik hvit saft. Pä äkrar ater han ätsküliga växande 

sädesslag, sä länge halmen ej är för grof och torr, äfven- 

50m gras och Marter, samt framfor alit Renmossa (Sv. 

Bot. n:o 47) och laf pä gamla granar och gärdesgärdar. 

Hä^gldf och Equiset. arvense skall han icke förtära. Dct 

är oriktigt att Eigens korta hals ej skulle tilläta honora 

att afbita läga växter; äfvensom att öfre läppen, som bän¬ 

ger öfver den nedra, skulle vara honom dervid hinderlig; 

han, lutar ned hufvudet med lätlbet och upplyfter utan 
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svärighet öfra läppen. Sä väl om natten som om dagen 

gär han att s5ka sin föda; mornar och aftnar ater han 

dock mest; i trakter der Yallhjon beta Boskap, eller 

der menniskor vistas i grannskapet, gar han endast om 

»alten ifrän sitt stand och döljer sig om dagen i skogen 

pä ensliga stallen. Da han är matt, hvilar han och ichslar. 

Vatten kan Eigen om sornmaren icke umbära; han be- 

höfver ofta dricka, och för att svalka sig under starkaste 

solhettan lägger han sig i vattnet, da tillika StyngHugan 

(Oestrusj, Mygg, Bromsar m. m., som annars pläga Djaret, 

icke komma ät huden. Yintertiden shicker han törsten 

med snö. Öfver sornmaren lefva Hera tillsamman och ef- 

ter Sättiden, eher da honorna kalfvat om vären, träffas 

merendels hvar och en slägt tillhopa, bestäende af en 

gammal Elghona, 2 färdiga Eigar, som nästa host skola 

brunsta, 2 andra som äro yngre och 2:ne som äro iödda 

samrnaär. Mot brunsttiden elierott hoatca,-^samla sig 

stnndöm Hera sädana slägtdrifter och utgöra en tropp, 

som bögst bestär af i5 tili 20 stycken. Under brunsten 

aHägsna sig för en kort tid de yngsta kalfvarna, som se- 

dan af modern uppsökas. De unga hanarna öfverge Hen¬ 

ne icke heit och hällit förr an pä 3:dje äret mot Sättiden 

eller vären. Om vintern söker hvar och en för sig, skygd 

mot storm och oväder. De begifva sig da tili högländta 

Ställen, träfias ofta i barrskogarna och vistas vid fuktig 

väderlek, snöglopp och oväder, i tätt bevuxen skogsmark; 

men vid frost och klart väcler, pä mera öppna och fria 

stallen i skogen. Dä han Springer i skogen utsträcker han 

hufvudet och lägger hörnen ned pä sidorna om halsen, att 

de ej ma fJÄlli' 1 Tragens“ grenarV Hans gang synes nä- 

got vacklande, men i lullkomligt traf Springer han nästan 

dubbelt fortare än hasten i galopp. Dä Eigen gär eller 

Springer, höres ett knäppande, liksom när Renen gär. 

Detta ljud uppkommer eniigt v, Wangenheims försäkran 

deraf, att lättklöfvarne, som sitta blott par trrm öfver, 

fotsälan, stöta vid gäendet hastigt mot den samma med 

sina spetsar. Andra tro att vid fotens upplyftande, de ut- 

spärrande gängklöfvarne slä mot hvarandra; eller ock att 

en viss sena i lotleden vore dertill orsaken. Hr. af Da~ 

relli, som nppfödt och tarnt Eigkalfvar, försäkrar att 

gängklöfvarne endast orsaka smällandet och dä Eigen statt 

stilla, höres tillika i börjnn af gäendet ett annat Icnäp- 

pande af en sena i fotleden. Utan synbar möda «feoppar 

ha* öfver stängsel, som äro 0-4 alnar Irnga. Det säges 
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yäl att Eigar fordom nyttjades för äkdon i Vesterbotten 

och att man med dem fortskaffat bref och Posten, samt 

att Konung Carl den 9:de förbjudit tamda Elgars bruk, 

emedan brottsüügar med dem sä hastigt künde rymma; 

men om dessa uppgifter äro verkligen sanna, eher om 

man misstagit sig pä Renar och Eigar, vägar jag icke af- 

göra, ehuru det sednare synes troligast. Man har sagt att 

Eigen vore i stand att springa 36 mil. om dygnet, men 

ehuru enligt Hr. af Darellis erfarenhet en ung Elghane 

kunnat pä 7-8 minuter springa mil, iär det dock vara 

alldeles visst att han icke uthärdar ett heit dygn, äfven 

under mindre stärkt lopp. Eigen vill oi’ta hvila och idis* 

la, är af naturen lat och bür trog när han är nägot gam« 

mal. Tamda Eigar äta helst brod, men äfven Ent hö och 

kunna vänjas vid potates, dricka, vin, bränvin, ocli tili 

och med tobak. Ärthalm skail hos dem orsaka förstopp- 

lling. 

Brunsttiden infaller om hösten i Sept.; da ater hanen 

Squattra, blir vild, soker honan öfverallt, simmar öfver 

breda sjöar och strömmar och är sLundom lärlig att an- 

gripa. Blir han ond, uppreser och framskjuter han hären 

1 manen och pä strupknölen, hvaraf han fär ett grymt nt- 

seende. Honan gär drägtig 9 mänader och satter vanügen 

2 af oüka kön och nägon gäng 5 ungar; första gangen 

dock merendels blott 1 enda, liksom gamla svaga Elgho- 

jior, hvilka ocksä fä blott en unge. Vid denna tid, eller 

i Maj, soker hon enslighet, framtodervungarna, an stäende, 

an Üggande ocl^idickar dem torra. Vid pass 1 tirnrna der- 

efter försöker ungen att. kogpum pä fC-tter, da modern 

hjelper tili med nosen; efter par dar kunna ungarne gä 

och följa modern, som första dygnet är stilla hos dein. 

De äro ljusbruna tili färgen, men ej brokiga som Hjortens 

ungar, och di sä länge mjölk Hirnes i spenarna eher-efter 

brunsttiden nästa är; da de bli stora, ligga de pä knä eller. 

pä ryggen, för alt kunna di modern, sorn visar mycken ora« 

sorg för dem och blottställer sig gerne tili deras försvar. 

Det är icke egentiigen med hörnen utan med fötterna, 

som Eigen angriper och försvarar sig. Ofta slär han med 

framfötterna och sparkar med baklotterna sä eftertryckligt, 

att hvarken Varg eller Björn väga anfalla honom, helst 

om Rofdjuret ä» ensamt och flera Eigar äro lillhopa. 

jagay Eigen trött lättast da silöskaren ; som man 
ßiigov, 
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säger, hvarken bär eller brister, emedan skaren särar Ei¬ 

gens fötter, men bär Vargen, som slutiigen upphinner och 

biter Eigen. 

Utom nämde Rofdjur, anfalla Lodjur och Jagthundar 

ofta Elgarna. De förra hoppa hastigt ifrän marken pä 

Eigen och det lyckas dem stundom att döda den, ehuru 

Eigen ofta mot ett träd under loppet afgnider Lodjuret.' 

Jagthundar jaga Eigen liksorn Vargen,, och bita den da han 

är uttröttad. Ofta minskas Elgaimas antal af sjukdomar.' 

Man har anmärkt, att den Boskapspest, som är tyÖz här- 

jade, sträckte sig äfven tili Eigen och andra af Hjortsläg- 

tet. Fel i mjelten och ntsot samt maskar i tarmkanalen. 

äro vanliga Elgsjukdomar efter torra varma somrar, och i 

allmänhet hinner väl Eigen sällan öfver 16-18 är, emedan' 

lfamRmd?rnr-d«-4fiOTw»-<n^^ dör af utmagring. Af 

Insekter plägas Eigen liksorn arman- BosKap; 0 arter nf 

Styngllugslägtet (Oestr. nasal., Bovis, & Tarandi), undergä 

ijiom Djuret sina förvandlingar, och en del skada huden 

genom sär och häl, som de deri göra, da de utkrypa tili 

sin sista förvandling. 

Menniskan är liksorn de andra Djurens ocksä Eigens 

farligaste fiende. Den uppmärksamma och af naturell 

sk3rgga Elg-Hjorten skjutes vanligen med studsare och kula 

pä längt hall. Hr. /. af Darelli sköt med en hagelbössa, 

laddad med kuia, en stui "Eigliairrj-pÄ^8~5t«gs-^fstajad och 

kulan gick tvert igenom Djuret vid bogarna, tili bevis att 

ej huden gor ovanligt motständ för kulan. När Djuret 

iigger och^ biü^appykim«der det bakbenen, stallar, 

liksorn skrämda fär, och i detta ögonblick plär Jägaren 

skjuta. Träffar ej kulan, trafvar Eigen bort och Springer 

da ofta mycket länge, innan han stadnar. Pä sriö skare, 

som ej bär Eigen, och pä skidor, lyckas det Jägaren 

nägon gang att efter sparen, som äro ställda nästan 

som Oxens, förfölja Djuret och £ä skjuta än en gang* 

Har Eigen gätt in i en skogsbacke, kan han ringas och 

drifvas pä infoten, och pä det sättet fällas; d. ä. om z 

Jägare följas ät, stär den ena stilla vid sparet och den an¬ 

dre gär pä motsatta sidan om samma backe , att drifva, 

Eigen tillbaka i samma spar som han gätt in. Man plär 

af sparen kunna dömma om de äro efter hane eller hona. 

Den förre sätter sparen efter lättklöfvarna mera ät sidor* 

aa^ och gängklöfvarne göra kortare, bredare och trubbiga-s 

a 
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re spär an honans. Dessutom om ElgRanen sprnngit i 

skog, synas oha här och der trädqvistarne öfver sparen, 

*f hörnen skadade och brutna. Genom skall och med 

jagtlappar kunna äfven Eigar jagas; de skola ock med 

eldar kunna hailas inom skallet; men vid dess afdrifvaude 

gar Eigen igenom da ringen blir liten, sä framt icke man- 

skapet är tätt uppstäldt, och jagtrygen behöfva ändä ofta 

Tara 3dubbla. INordämerikanerne fänga Eigar pä skall. 

De drilva djuren tili stranden af nägon ström eller sjö, 

uti hvilken bätar med bägskyttar ligga fördolde; desse 

döda de simmande Eigarne med pilar, kastspjut och klub- 

bor. Man längar äfven Eigen i failgropar, genom giller 

och med starka snaror liksom Lapparne fänga vilda Renar. 

Köttet är pä olika ärstider olika välsmakligt. Fullväxta 

EJghanar äro bäst kort före hrnnsttiden eller i Augnsti; 
under brunsten ödiaKar och luktar köttet som af Bock 

och är knappt ätligt. Honorna böra fällas i Oktober di 

de äro fetast och smakligast. Kalfvarne äro bäst i Juni 

Juli och Aug. De som äro a är gamla äro sämst frän 

Dec. tili Maj. 

Pä manga stallen bar man försökt att- med Eigen öka 

husdjurens antal. Det är ej heller sä svärt att uppföda Elg- 

kalfvar och att fä dem tama. De späda kalfvarne ml bäst 

al Getmjölk eller Koinjöik med Asplöfs dekokt uppblan- 

dad. Med tillräcklig f'öd« nt tjcnliga trädslag, samt HOg Vat« 

ten hvari Djuret fär bada och svalka sig om sommaren, 

torde det lätt kunna Jnbehällas vid lif i tamdt tiilständ; 

af för mycken aten^säd och hö^samt hetta om som- 

maren, dö Elgkalfvarne i förtid. (Jfr. Stöckli. Veckobl. 

1759. n:o 10 &c.). Men som Eigen hvarken äger Oxens 

eller Hästens styrka och härdighet, torde det ock knap¬ 

past löna mödan att göra Eigen tili husdjur. Likväl om 

det vore möjligt, hvarpä jag tviflar, att genom parning med 

Oxens art Irambringa en batard art, som förenade egen- 

skaper af bäda, skulle deraf kunna bli ett nyttigt djur. 

Lättare torde arten kunna iörändras genom parning med 

Ren eller Hjort. Hr. Is. af Darelli har uppfödt späda 

nyfödda EJgkalfvar, hane och hona, och funnit dem redan 

första äret sig sä tillgifna som hundar, lätta att tämja, 

men ganska besvärliga och kostsamma att uppföda. Dä 

de voro 5-6 dar gamla, började de redan tugga Iöf och 

växter, och elter 14 dar äto de Elggräs, Hyperik, Ärtski- 

dor ni, in* samt idislade. Hankalfven växte pä denna tid 41 
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tum i höjden. Bäda lydde rop och lato locka sig vid i 

mänads äider; 3 mänader gamla, förtärde de, utom gräs, 

bröd och löf, 8 kannor mjölk om dagen. Honan dog 

olyckligt vis af utsot, 4 mänader gammal; hanen uppnädde 

9 är, künde ridas och köras för släda samt var alideles 

icke rädd eller elak. Han inöfvades mest genom lek och 

utan aga, vandes tidigt vid nya föremäl, buller, skott och 

dylikt; var sin husbonde framför allt annat tillgifven , och 

igenkände tili och med hans kläder, genom lukten. Vid 

ärs äider var han redan ia qvarter i' tum hög tili 

veka ryggen. — I Preussiska länderna äro i mänga är vid 

Kgl. Stuterierna försök anstäldta med Elgkalfvar, som 

man tidigt vant att di Kor, som öfver vintern ätit ho 

och hafra, blilvit l'eta och lefvat 2, nägra 3 är: men 

son\ da i—de heta^snmmaxxo^ börjat fä utsot och 

sedan dött mot hösten eller vintern. ^~tfi. AKrtngsrone i 

New York har icke längesedan uppfödt 3:ne Elgkalfvar, 

livilka han lätit beta tillsammans med sin boskap; a är 

gamla, voro de lika taraa som fölungar vid 2-3 ärs äider. 

— Kgl. Vettensk. Akademien har senast är i8o3, för i Fin- 

land tamda Elgkalfvar, utbetalt den belöning af 3o R:dr, 

som Hon är 1779 derföre utlofvade. 

Huden beredd som semsk, är af betydligt värde och 

användes tili mänga behof; pä en madrass och under 

lakanet är den~Sväl och mjuK att ngga pay samt förekom- 

mer liggsär. Köttet är mörkt, nägot grofträdigt, men 

välsmakllgt om Djuret är dödadt vid tjenlig tid. Tungan 

anses som JHPünSlBWltH’V’Tlhiiie !ü, som finnes i de 

cylindriska benen. I Canada värderas mest mulen eller 

nosen, hvaraf tillika med öronen en god rätt skall kunna 

tillagas. Salt, torkadt eller rökt EJgkött brukas äfven. 

Benen, hvaraf mergen är uttagen, tjena hos Svarfvare tili 

ätskilligt arbete, emedan de likna Elfenben. Af liornen 

raspade, beredes liksom af Renhorn och Hjorthorn, ett 

ätligt gele, eller ock Snickarlim; de nyttjas äfven tili skaft 

pä knifvar, liirschfängare, m. m. Af klöf'varna göras Elg- 

kloringar, fordom utropade säsom gagneliga mot kramp- 

sjukdomar. 

Alltid var okunnigheteils tidehvarf ocksä tillika lättro- 

hetens. Eigen och Reneil voro för de varma klimatens 

invänare , länge lika okanda som Elefanten för nordens 

inbyggare. Jul. Cwsar uibredde om Eigen samrna villfarel- 
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se, sorn lang tid troddes om Elefanten, alt dess ben voro 

man knä ccli leder. Yilcla folkslagen i N. Amerika anse 

Eigen säsom ett Djur af lycklig betydenhet, och den som 

ofta drömmer om detsamma, räknar pä läng lifstid. De 

äga ock en tradition om en Elg af ol'antlig storlek, som 

ej kan säras eher dödas, som har en arm iik en menni- 

skas, som med lätthet vadar genom 4-5 alnars djirp snö 

och som vistas liksom i ett Hof, hvarest han uppvaktas af 

vanliga Eigar, hviika säsom lydiga Undersätare uträtta 

hans Kongh.befallningar, (Jfr. Tilläg. om Behemot i ElrJ'.s 

Natur. Hist. S:o 1804). Desse Indianer sä väl som mänga 

Europeer, tro sig kunna bota kramp och fallandsot med 

hörnet af Eigens klöfvar. För sädana lältrogna, hvilar 

hoppet om lycklig utgäng pä berättelsen om Eigens gäf- 

va , att dermed bota sig ^jeTT aamiftof sjokdom. Man 

säger, alt den jagade Eigen stundom faller under sitt lopp, 

och sädana fall tror man hnrröra af fallandsoten; det till- 

lagges da, att Djuret med ena bakfotens klöf, rifver sig 

i hufvudet tili dess blöd visar sig, och da är sjukdomen 

botad. Af denna oriktiga gissning drog man den ovän« 

tade slutsats, att sainma rnedel borde hos värt slägte bota 

samma krämpa. Detta förtroende tili ett kraftlöst rnedel 

är likräl icke besynnerligare än en ganska allvarsamt och 

icke längesedan meddelad berättelse af Alph. Leroy, om 

en grön sten frän Ornnnkflnripn. hvilken bunden pä ar¬ 

men eller inford under huden, äfven skall gagna mor fal- 

landsot. De som försökt begge medlen lära funnit deras 

yerkan alldeies lifcs. 

Pä ätskilliga stallen af jordklotets norra hälft har 

man funnit fossila, eller i jorden liggande, ofantligt stora 

horn, som man trott hafva tillhört Eigar. Men utan tvif- 

vel äro de flesta lemningar af sädana Djur, som nu äro 

utdöda. (Jfr. Tilläg. om Behemot eller Mammot i Elefis 

Nat. Hist, utgifven i Stockholm är 1804). 

Tab. — Eguren är tecknad efter den Elghane, som 

Hans Maj:t Konungen sistledit är om vären lät, lillika med 

en Elghona, föra lefvande tili H. Kurfürst. Durcldauct i 

Bayern. Dessa Eigar kommo lyckligea dit, men äro ns 

döda. Hanen yar 3 är gammal. 





n:o 2. 

LAPP-TÄTTING. 
EMBERIZA lapponica. Lappsparf. Pä f. Lapmvar- 

vunen. Pä fr. Grand montain. Pä t. Lerchmfinch, 
Lerch-Ammer. Pä eng. Lappland- Finch. 

Hufvudet, är pä Hanen ofvantill och under 
svart med hvitgrä ögonbryn. Ofvanpä halsen 
är en brun flack pä tveren. Bröslet är hvit- 
grätt med svarta streck eller flackar pä sidor- 
na. Bäda yttersta stjertpennorna ha en kil- 
formig hvit fläck. Baktäens klo är nästan 
rak och Iängre an täen. Honan saknar den 
bruna fläcken pä halsen och svarta färgen pä 
hufvudet. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. p. 900. CI. 2. Ate«. Ordo 6. Passeres. 

(Fringilla lappon.) O. Fahr. F:na Grcenl. 8:0 1780. p. 119. Latham Ind. 

Ornithol. 4:o 1790. Vol. x. p. 44°* Ejusd. Synops. of Bilds 4:0 1783. Vol» 

x. p. 263. Pennant Arct. Zool. 4=o 1785. Vol. 2. p. 377.. n:o 259. Pallas R. 

d. versch. Prov. d. Russ. R. 4;o 1771- i:r Th. Arih. p. 456. (Ember. passe- 

rina) — 1773. 2:r Th. a:r B. p. 710. Tab. E. (Bring, calcarata). Donn- 

dorjf Beytr. z. 15, Aüsg. d. Linn. Nat. Syst. 2. B. S:o 1795. s. 475. Bechsc. 

Naturgesch. Deutsch!. 4:r B. s. 485* S-o 1795. Ejusd. Ornithol. Tasch:b. 

3. Th. 12:0 1802. 

2,:dra Klass. FA GL AR. 5:te Flock, sparfvar« 
(Se Utk. tili Organ. Kropparnas allm. kännedom § 35. &c.) 

Tättingslägtet (Emberiza) har nästan kugel¬ 

förmig näbb, hvars käkar äro vid basen nägot 

atskilda; den öfre är smalare och den nedres kahl 

är inbojd. Vid gommen finnes en Uten tandlik 

knöl. Fötterna ha 3 fria tar framai och en bakat. 

Slägtet utgor en föreningsläuk emellan Lärka 

(Alauda) och Fink (Fringilla). Heia Flocken ut- 

tnärker sig dermed, att bäda käkarna äro rorliga. 

De flesta Sparfvar lefva af frö7 men nägra fä 

äfven af insekter och maskar. 

Ifran den enklaste naturkropp tili den niest sammaRsatta, 
eller tvertom, gifves det, säger man, en omärklig ölver- 
gäng fran art tili art, slägte tili slägte och frän klass tili 
klass j den inorganiska atomen borde säledes geaom oräk~ 
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ticliga mellangrader stä i förening med sjelfva Menniskan, 

och detta förmodade jernna och oafbrutna samband kaliar 

man Naturkedjjn. Men ju mera Naturen tilläter Forska- 

re'ns blicknr iramtränga tili dess doldare verkningssätt el- 

ler upptäcka dess mänglähliga alster, deras Organisation 

och egenskaper, ju mera vacklande synes denna vackra 

lärobyggnad blilva. Ett bevis derpä ibland mänga andra 

meddelar Faglarnas klass, som mera än de öfriga stär 

skild fr an de närgränsandeoch snknar de förenings-länkar, 

som i anseende tili Organisation, form, fortplantning och 

egenskaper, nog nära skulle sammanbinda den med Däg- 

gande Djuren och Amfibierna. Om dessa länkar, som nu 

antingen icke flnnas, eher blott i'ör oss äro okända, kunna 

tillkomma eher ock nägon gäng upptäekas, skall endast 

en aflägse efterverld kunna afgöra, i fall vart kunskaps- 

förräd tili den samma lyckiigen hinner öfverföras. 

Lapp-Tattingen förcnar likväl slägtema Lark'a och 

Fink.' Man har räknat den tili det sednare slägtet; men 

pa sädana skäl, som jag vägar underkasta kännares pröf- 

ning, har jag i stallet fort den samma tili Tättingarna, 

hvilka den tili kännemärken och Iefnadssätt mera liknar. 

Dfess storlek är vid pass lika med Hus-Finkens (Fring. 

dornest.) eller nägot längre. En fullfjädrad Hane har gul 

näbb med svart spets och i gommen en liten knöl, som 

- förmodligen tjenar fSgeln tili hjelp vid fröens afskalning. 

Svarta färgen öfver hufvudskälen slutas pä sidorna vid en 

brun tverfläck, som är bredast midt pä och smalast ät si¬ 

dorna, der den upphor. Ögonen, som ha mörkbrun iris, 

sitta i en svart Hack, som stundom är pä alla sidor med 

smutshvitt omgifven, stundom förenad med den största 

svarta Hacken, som är under halsen Iran näbben tili bröstet. 

Dessa svarta fläckar synas pä somliga, förmodligen yngre 

individer, gräspräckliga. Piyggfjädrarne äro mörkbruna, kan- 

tade med ljnsare brunt. De största eher yttre vingpen- 

norna äro rnörka, med en ganska hn hvit eller ljusgrä 

kant pä yttre sidan; de inre eller mindre sluta sig med 

en hvit spets eller kant. Pä den hoplagda vingen synas 

mer eller mindre tydligt, liksom 2 ljusa eller hvitaktiga 

tverstrek. Stjerten, som är nägot klufven, bestär af ia 
anörka pennor, nagot ljusare i kanten; den yttersta har 

en hvit Hack längs efter i yttre kanten, smalast ät fjädrens 

faste; den dernäst ha^en likadaa Hack, som är smalare och 

geaons 
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genom det morka dunfästet (rachis), Iiksom delad längs- 

efter i 2:ne. Bröstet och Buken äro smutshvita; stun- 

dora finnas smala korta och mörka streck pä sidorna af 

bröstet, nära vingarna ; de smutshvita smäfjädrarnas dun, 

som finnes vid basen, är mörkt eiler svartaktigt. Föt- 

terna äro svartbruna. Bak-kJoen är ej alltid lika läng, 

men merendels längre än täen och temligen rak. Ho- 

nans färgor äro mindre lifliga, eiler tnera bleka, och da 

svarta Häckarne pä hufvudet Hnnas icke; hon har i stäJlet 

pä nacken morkbruna fjädrar ined ljusare kant och är pä 

sidorna och inunder smutshvit; stundom synes den bruna 

Hacken pä halsen, ehuru blekare än hanens. I öfrigt är 

hon lika med hanen. 

I Juni mänads början under en resa tili Lappmarken, 

säg jag i Torneä stad, ehuru sällsynt, denna Tättingart, 

som der anses för en sängfägel och h alles derföre stun¬ 

dom i bur. O. Fahricius säger att den sjunger förträff- 

ligt, Haddrande med vingarna Iiksom Lärkorna. Pallas 

har sett den skocktals, om vären, i norra delen af Siberien, 

kommande söder ifrän och uppehäilande sig da pä äkrar- 

na; vid Hoden Jaik träffade han om hösten sin sä kallade 

Ember. passerina, som jag anser endast vara en ung han« 

af Lapptättingen. O. Pabricius har anmärkt, att den kom- 

mer om vären tili Grönland, senare än Snö-tättingen, och 

Hyttar derifrän tidigare om hösten, samt att den lefver 

pä falten, och är mindre allmän. Beckstein säger att den 

fängas i Oktober i Thüringen, och skall ofta, om vintern, 

träffas tillika med Snö-tättingen (Emb. nival.) i Tyskland. 

Pennant anför, att den finnes pä Ferröarne och att den 

lefver öfver vintern i Hudsons vik. Det är säledes en 

FJyttfage], som tillbringar somrarna i norra delen af Euro¬ 

pa, Asien och Amerika, men Hyttar ät sydiigare orter, 

när vinterns ankomst beröfvär honom tillgäng pä föda. 

Denna bestär af allehanda växters frö, säsom de af 

gräs, äkerväxter och sälgarter, hvarföre Lapp-t;itlingen 

bör kunna uppfödas med frö af hampa, rofvor, vallrno 

och äfven med mjukt hvetebröd. Men han äter ocksä 

Insekter, och torde i synnerhet derföre nödgas öfvergifv» 

norilen, vid vinterns början. Han Springer gerna pä mar¬ 

ken säsom Lärkorna, men skall äfven sätta sig i träd 

och hoppa pä grenarna Iiksom Tättingavterna. Sängen 

3 
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liknar Hämplingens (Fring. linar.), äfven som dess Hygt, Iivil— 

ken dock är högre; men sittef ej pä marken da han sjun- 

ger, utan lyfter sig i lüften och fladdrar med vingarna ; 

hans lockstämma är ett stärkt och kort pipande eller 

livissling. Honan sjunger äfven, men säilan och svagt samt 

mera skärande. 

Af gras och mossa samt nägra fä fjädrar bygger 

Lapp-tätlingen, (enligt O. Fabricii anmärkning i Grön¬ 

lands Fauna) pä nägon lag tufva, i sumpiga trakter, ett 

okonstladt näste, hvari honan i Juni lägger 5-6 aflänga 

smutsguia ägg, lika Trippei, med mörkare fläckar eller 

skyar. Sä snart ungarne kunna fJyga, bortflyttar hon med 

dem ät söder. 

Tab. — fig, 1. Hanen. — a. Honan; bäda i naturlig 

storlek, ritade efter uppstoppade exemplar, som kommit 

Iran Lappmarken. Figur pä hanen är förut gifven af Fa/las 

under namn af Fring. calcai'ata; men honan vet jag ej forr 

vara graverad. — 3. den stjertpenna, som sitter näst den 

yttersta. — 4. den yttersta. 
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ALLMÄN HUGGORM. 
COLUBER Berus. Pä f. Kykärme. Pä fr. Vipere 

commune. Pä t. Gemeine Natter. Pä eng. Viper 

or Adder. 

Pa en stälgra hotten, längs ät ryggen * gär en 

vägig rad af hopbundna mörka fläckar och 

en dylik nägot ljusare pä hvar sida. Ofver 

nacken äro 2 mörka fläckar snedt stallda och 

pä tveren. Buksköldarrte.aro vid pass i4ö> 

och stjertfjällen utgöra 40 par. 

Zinn. Syst. Nat. ed. Gmel. T. r. P. 5- p. 1090. C!. 5* Amfjiibu. 

Ordo 2. Serpentes. K. Vett. Ah. Ilandl. 1748- s. 251. — 1749- a. «46. tab. 

6. f. 1-2. (Esping). — 1752. s. ao6. — i?54- 78- — i;58. s. 55. — 1765. 

a, 14g, _ 1778* s, 89. 104. — 1787' s. a35. Fontana Traite des Poisous 

1781. Vol. 1 & 2. Charas Mem. pour serv. ä l’Hist. Nat. des Anim. Yol. 

5. p. 611. — de la Cepede Hist. Naf. des Seitens. 4--o 1789. p. r. &c, 

Ejusd. Naturgesch. d. Ampliib. Stc. iibers. v. Bechsiein 8:0. x8ox. Vol. 5. 

— Spanische Mizell. v. Fischer 1. Band- — Miller in the Coramerc. Agric. 

and Manuf. Magaz. Yol. 2. pag. i57- Patr. Rüssel and Edw. Home in 

tlie Thilos. Transact. 1804. P. 1. Tilloch Pliilos. Magi». Yol. 17. p. 12a 

& i2g. D. Ramsay tt Ben/. Barton. —• P. Russ, Acc, of Ind. Serp. 8tc. 

i'ol. Riax. 1796. p. 55. Experiments &c. 

5:dje Klass. amfibier. 5:dje Flock, ormar. 
(Se Utk tili Organ. Kroppamas allm. kiinnedom.) 

Huggormslägtet igenkännes nied stora, pä tve- 

reri stallda och jemnbreda sköldar, ander kroppen^ 

frän nedra käken tili stjertens början; hvar sköld, 

lik hälften af en bred och platt ring, svarar mot 

en ryggknota och ett pap refben, hvilka sednarc 

med sina fria ändar stödja mot buksköldarna. 

Under stjerten finnas 2 rader fjäll, storre an de 

ofcanpä och hvilka räcka tili stjertens spets. Or- 

marnas föda är animalisk; de ha dubbla köncle- 

lar; Ugga i dvala ofver vintern i kalla klimat; 

mänga fö da lefvande ungar, och en del ha ror- 

liga och giftig a t and er. 

jj .. ' ' 
-»■ -Avart ögonblick af det organiska lifvet är ett närmande 

Uü dess slut, oc,h det ges knappast en mera allnaän kg 
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än den, som angar kropparnas ombyte af Former. De or- 

ganiska dö; de inorganiska falla sonder: hos bäda antar 

materien en ny form, i stallet för den Förstörda. Men tili 

motvigt mot denna förgängelsens kraft, utdelades lika 

allmänt bland Djuren, kärleken tili lifvet, och utom Men- 

niskan, hvilken oltast blott af organiska fei och deraf upp- 

kommen ledsnad tili lifvet, begär sjellmord, hnnes i heia 

naturen intet enda bevisligt exempel derpä (se Utk. tili 

Org. Kropp:s allm. känned. §. 20). I denna fruktan för 

döden, Jiksom medfödd hos alla Djar, finna vi en orsak 

tili den naturliga fasa och rysliga afsky vi hysa för Orniar, 

hvilkas dolda och giftfulla vapen väcka hos oss begreppet 

orn en hastig död; vi förfölja derföre Ormarna i värt 

grannskap och söka att utöda dem. Men denna fruktan 

för en farlig fiend© yttrar sig heit olika hos ätskilliga 

Indiska folkslag, hvilka tillskrifva Ormen, derföre att han 

i ett ögonblick kan döda, en öfvernaturlig och Gudalik 

kraft. De tillbedja dem säsom heliga, och en Konung i 

Calcutta straffade lika ett mord pä en Menniska och en 

Orm. Dess figur förekommer ofta bland hieroglyl'erna, 

och i fornäldrens Gudaläror är den en sinnebild af vis- 

het, styrka, hastighet i rörelser, fruktansvärda vapen, 

skönhet, list och en högre instinkt; egenskaper, som till- 

höra Ormslägtet och i synnerhet de varina klimatens arter. 

Bitande sig sjelf i stjerten, Jiknar han en cirkel och är 

evighetens syrnbol. — Orrnarnas yitre form är nästan ena- 

handa; de ingifva derföre alla lika förskräckelse, men de 

äro icke alla lika fariiga, och det synes som det dödande 

giftet , hvilket vid huggtanderna förvaras , vore hos olika 

arter, under olika ärstider och andra omständigheter, mer 

eller mindre hüftigt. Ett platt hjertlikt Imfvud, tackt med 

smä Fjäll och de öfriga pä kroppen kölformiga, samt kort 

stjert (|-:del af kroppens längd), äro anledningar att anse 

arten för giftig. — Ormar kunna tämjas och bli spaka. 

Allmänna Huggormen finnes i heia F.uropa och äf- 

ven i Siberien. I norra Lappmarken säg jag den likväl 

aldrig, ej heller hörde den der omtalas. En artförändring 

tror man finnas i Indierna, men kan hända är den egen 

art. Han uppehaller sig allmän i skogar, bland buskar, 

i stenrösen och pä obesökta stallen. Dess vanliga slorlek 

är 1 aln eller nägot deröfver; de ofantligt stora, med 

eller utan man pä halsen, och andra dylika vidundevlig- 

heter, tiilhöra endast synvillan al en uppskrämd inbiilning. 
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Hufvudet är tackt med större oeh mindre fjäll, som genom 

sina kanter formera Jiksom sprickor. Tvä omvändt agg- 

formiga mörka fläckar, som med sina spetsar räkas och 

bakät bilda en trubbig vinkel, gä tversöfver nacken. I 

denna vinkel börjas de hopbundna mörka fläckar, hvilka 

utgöra en bred linie, som längs ät ryggen pä bäda sidor 

är taggig och racker tili stjertens slut. Pä hvardera sidan 

är en annan dylik, hvars afrundade taggar passa in mcllan 

de som tillhöra rygglinien. Ryggfjailen aro kolformiga 

cller ha midtpä och längs ät ett upphöjdt strek. Buken 

är ljusare stälgrä eller bläaktig och under halsen hvitare. 

Hanens stiert är i^Tckare än honans, och 

3-4 tum läng pä alns länga Ormhanar. Ögonen äro smä, 

fivarta med eldröd ögonring, försedda med ett slags ögon- 

lock eller nickhud. Nasborrarne äro smä, synlige öfvcr 

främre delen af öfra läppen, som pä sidorna har svarta 

och hvita omvexlande fläckar,' dessa äro vanligen mindro 

tydliga pä nedre läppen. Xändernas antal är löränderligtj 

oftast finnas 28 i öfra och 24 i nedra käken; alltid finnas 

gift-tänder, 2-3 eller 4 pä hvar sida i öfra käken, hvilka 

äro uddhvassa, ihäliga och Öppna i bada ändar, samt kun-, 

na efter Djurets behag nedböjas bakät eller uppresas* 

Bredvid dessa hnnas 2-5 eller Hera smärre, ämnade som 

det synes, att tillväxa och ersätta förlusten, da nägon af 

de större skadas eller afbrytes. Da Ormen saknar alla 

dessa slags gift-tänder, är dess beit ej mera giftigt. I en 

egen bläsa, pä" livardei'ä ilüfln^äF'IiuTvuHet och under 

bfra käkens muskel, förvaras giftvätskan, som under rnusk- 

lens rörelse, pressas genom en egen kanal tili gift-tandens 

bas, intränger der i tanden och utsläppes genom dess iliä- 

liaa udd i säret. Tungan, omgifven af en slida, kan ut- 

skjutas, är a-klufven och tjenar att qvarhälla insekter 

©ch maskar, som Ormen stundom förtar. Käkarne kunna 

sä ätskiljas, att Djur som äro 2-3 ganger tjockare än Or¬ 

men sjelf, efter band heia kunna nedsväfjas. Frän bjer- 

nan i hufvudskälen och ryggmergen i alla ryggkotorna tili 

stjertens slut, utgä nerverna tili alla slags organer. ^Vid 

*45 ryggkotor’ fran nack^enet stjertens början, fästas 
ugo refben, som omgifva inelfvorna, lifs* och fortplant- 

nings-organerna. Stjertknotorna, med förlängda sido-utskotE 

i stallet för refben, äro 25. Öfver tungan bgger InftSiru¬ 

pen, som har broskringar och förlorar sig i lungan, hvil- 

Jsen är tunn, genomskinlig, fingersbred, 7*8 tum läng 

och utaa flikar. Under densamma ligger hjertat, stört som 
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en liten böna. Lehren, stundom 3-4 tum läng och * tum 

bred samt 2-ilikig, ligger under hjertat. Intet mellangärde 

atskiljer bröstets och bukens häligheter. Gallbläsan hyser 

en tjock gron galla, som ej är giftig. Magen, ofta nära } 
aln lang, kan mycket utvidgas; de stÖrre nedsväljd-a djur, 

som Ormen dödat, stadna i munnen och matstrupen, me* 

dan den delen som är i magen hinner förtäras, hvilket 

sker ganska langsamt; haraf hindras dock icke andedrägten. 

larmkanalen öppnar sig vid stjertens början emellan de 

Ijäll som der fmnas. Det fett, som omger inelfvorna, ofta 

no§ ymnigt, blir srnält likt olja. Ifrän 2:ne smala, men 

par tum länga njurar, gä uringängarne att direkt öppna 

sig vid tarmkanalens öppning; de sakna säledes urinbiäsa. 

Pä sidorna om samma öppning uttränga, vid parningen, 

bada hanens yttre köndelar, som pä en klotformig ända 

äro Jörsedda med smä taggar ocli ligga annars under 

stjertknotorna, dolda inom Imden och fjällen, utsträckta tili 

stjertens spets; de kunna utskjutas tili nära hälften af de- 

ras längd och emottaga frän 2:ne testiklar, som ligga un¬ 

der lefren, genom egna kanaler den befrödande vätskan.- 

Honan har äfven a:ne dylika, som finnas vid bottnen af 

den dubbla lifmodern, i hvilken de genom vissa kanaler 

«fsöndra en vätska, som tili fortplantningen är rtödig. Öfver 

tarmen ligger lifmodern, som utät har en enda vid öpp- 

ning, men bildar sedan 2 säcklika kroppar, hvilka, en pä 

livar sida, uppstiga i-ill magons botten. I Hessa danas äggen 

och sedan ungarne, pä en tid af 3-4 mänader; ungarne fö- 

das utkläckta inom moderns kropp, tili ett antal af 15*24 

st. i sender, i Juni eher Juli, men mäste genom moderns 

tillhjelp befrias frän moderkakan, som är fästad vid nahen. 

Är sommarvarmen tillräcklig, kan honan yngla 2 gänger 

om äret. Ungarne kunna redan vid 2 3 airs Uder forL- 

planta sin art; men uppnä Forst vid 6-7 ärs älder sin iüll- 

komlighet. Parningen sker ganska längsamt; och synas 

bäda Ormarna, som ligga tätt vid hvarandra, dä ofta utgöra 

en enda, med 2 hufvud; häraf kan hiinda anledning är 

tagen tili fabler om Ormar med mänga hufvud (Hydra 

lerneea). Caradori m. fl. ha sett lefvande missfoster af 

Ormar med 2 hufvud. —. Ormarnas besynnerliga och egnä 

Organisation är für allmänheten Föga elier icke känd; all- 

männa Huggormen har ibland alla arter kanhända bäst 

büfvit granskad; i dessa pämminnelser torde finnas en ur- 

säkr. för vidlyltigheten i den liär meddelade beskrifning, 

Ormens 
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örmens föda bester af Maskar, Insekter, Skorpio- 

ner, Ödlor, Grodor, Fäglar, Rättor och äfven andre 

Ormar samt stundom egna nyl'ödda ungar. Under den. 

längsamma och tröga matsmältningen befordras röta , 

hvilken tiiiika med egna körtlar, som afsiia ett vidrigt 

iuktande ämne, orsaka den äckliga och oangenäma lukt, 

som ätföljer Ormen. Dess lifstid, ehuru icke med säker- 

Iiet bekam, synes vara ganska läng. Man har pästätt att 

Ormen künde lefva ett är eher längre utan föda. Sädana 

som jag häliit instängda utan mat, hafva ej uthärdat öfver 

3 mänader, Pennant omtnlar dem, som iefvat dubbelt 

längre tid, och att Ormen i nästan luft- 

tomt rum, ännu efter iA timma, visat tecken tili lif; ock 

da man efter 2.4 timmars förlopp insläppte luft, agde 

den ännu nägon retlighet. Under vatten , tili och med i 

Spiritus, skola de äfven kunna lefva flera timmar. Ailmänna 

Huggormen sönderstyckad pä mängfaldiga satt, visar rö- 

relse och lifstecken i alla bitarna. Det uttagna hjertat 

fortsätter sin rörelse flera timmar; hufvudet skildt Iran 

kroppen öppnar och tillsluter munnen säsom förut och 

dess bett är lika farligt. Tobaksolja och oljan af Lagerkirs- 

trädet synas vara gift för Ormen. Under äska ocb d» 

elektrieitet är i lüften, tyckas Ormar mä bäst; tvertom 

händer det med de fiesta andra djur, 

Om hösten i kalla klimat söker Huggormen skydd i 

jorden, under-sLeuai7“Tmuia träft m. mV mol~cfen annal- 

kande vinterkölden, af hvilken han snart öfverraskas och 

kommer da i tillständ af Dvala. Ofta finnas Hera till- 

liopa utan allt slags föda och rörelse; blodens omlopp sker 

ytterst längsamt; de andas icke och väckas af ingen an- 

nan retelse an af varme. Märkvärdigt är att Ormarne om 

vären vakna nästan vid samma ringa varmegrad, som om 

hösten var för svag att bibehälla deras fulla lifli<diet. Or~ 

saken dertill torde finnas i värluftens egna beskaffenhet 

och kan hända äfven i det slags svaghet, som fortplant- 

Hingen öfver sommaren kunnat ästadkomma. Kölden sy¬ 

nes förstöra den yttre eller gamla huden och en ny bil- 

das derunder. Om vären afklädes derföre den gamla, 

och den nya, i början tunn och ömtälig, härdnar snart, 

och liar lifiigare färgor. Stundom har stark hetta samma 

verkan som kölden pä Ormens hud, hvilken da ömsas 

äfyea om höste^ S» väl djurets som hudeas olika älder^ 

4 
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kunna säledes orsaka färgornas olikhet. Espingf.n (CoI, 

Chersea) är troligen icke annat än en artförändring med 

ljusare färgor, tili storleken mindre, och yngre än vanliga 

AiJmänna Huggormen. Ätminstorie har jag pä de exem- 

plar jag sett och i synn erbet pä den individ af Espingen, 

50m förvaras i IC Veit. Ah:ns Museum, icke kunnat Zinna 

minst a olikhet, undantagande färgen. Deremot tror jag 

att Beckstein har mindre rätt, som vill att äfven Svaria 

Huggormen (CoI. Prester) skall vara artförändring af Ailm. 

Huggormen. 

Denna örms bett; är sällan dödande, ätm ins tone 

icke för större djur, och derfore liafva vi sä mänga före» 

slagna boternedel deremot. Ej heller synes det för en 

Orm vara farligt att biifva Ormbiten. Giftvätskan är gui, 

hvarken sur, lutartad eher kaustik. Likväl är det eher 

Ormens art, dess mer eller niindre retade eller hungriga 

tillständ, älder, ärstid och andra omständigheter olika tili sin 

kraft. Bfter Ormens död är giftet lika farligt, och om än 

Ormen legat i Sprit läng tid, kan likväl säret af dess gifo 

tänder biifva dödande. Utvertes i ett sär insprutadt, eher 

i tillräcklig mängd invertes förtärdt, uppväcker det hastig 

oro, angslan, hjertklappning, trängbröstighet, hähig svuli- 

nad, törst, kall svett, kräkning, yra, konvulsioner m.m., stun- 

dom kallbrand och döden; det verkar pä nervsystemet och 

lörstör rethgheten. Redi, Fontahä m. fl. hafva med denna 

Orm art anstälit sina mänga ocli markvardiga försök; de 

funno dervid, att i liten dosis skadar giftet icke invertes 

i magen, men i större är det lika verksamt som utvertes 

användt. Ormbett, som ske endast i ytan af hnden äro 

ej farliga. Oha kännes etl Ormbett säsom stynget af en 

tisteltagg eher nässelbränning. Fontana har ^unnit vid 

Ormbett tjenligt, varm Terpentins-sprit eller kaTkvatten 

utvertes, samt ombindning ofvan för säret; invertes kräk- 

medel. Af inskärningar i säret har han ej alltid funnit 

önskad verkan. Likväl föreslä andra säsom säkraste med- 

let att tillrackligen vidga och skära i säret och att derpä 

Jägga spansk fiuga, lapis causticus eller annat dylikt. Miller 

med Hera nyttja genast Bomolja bade utvertes pä säret 

och invertes matskedbladtals, hvilket af mänga hügligen 

rekommenderas. — Somlige berörnma Ammoniak och B. de 

Jussieu säger sig ha botat Ormbett med 6—8 droppar eau 

de Luce, invertes gifvit i vatten, hvar 3:dje timma, hvarvid 

fean lät ingnida i säret tarama medel. Cavanilles beröm- 
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jnor, sä mot Örmars som Rasande djars beit, en bland- 

ning af pulveriserade örterna: Eryng. campestre, Alyss. 

spinosuui och Melissa cretica eil. Nepeta marifol., hvilket 

dock säkert behöfver vidare besannas. Jag har sett färsk 

ßäfvenbom (Junip. Sabina) bultad pälaggas pä säret, och 

den Ormbitne var dagen efter äterstäild. Med klufven 

rödlök och salt, gnida somliga säret. Mänga andra hus- 

kurer ha blifvit säsom nyttiga utropade, men troligen 

har naturen vid de fiesta ensam botat det onda. De sä 

kallade Onnsteaar, ab hvilka en del äro naturliga stenar 

af ätskillig sammansättning, andra äro med konst efter- 

gjorde, sägas, la-gda pä 'sätet-,-'~~tlfdräga giftet och säledes 

botn Ormbettet; men de äro dervid af ingen bevisiig nyt- 

ta. Hufvudsakligt är att den sjuke icke misströstar, och 

att det medel man har tillgäng tili, genast användes. 

Forntidens Läkare försökte äfven Huggormen säsora 

botmedel mot värt Slägtes sjukdomar. Hufvudet, stjerten 

och ineifvorna förkastades; kroppen fläddes, kokades och 

tjente da tili en soppa, hviiken säsom födande och stär- 

kande gals ät personer, som af älder eller nyss ©fvervun- 

na sjukdomar voro svaga och afmattade. I ätskilliga Euro- 

peiska Finder brukas det ännu. Deraf ser man att köttet 

man iära kan ätas. Ätskilliga fäglar förtära ocksä Ormar. 

I läga vidjebuskar och löfskog Jiar jag stundom varma 

sommardagar trä(Tjt- vir>a oJ_. } obekym- 

rade om sin egen räddning; de tillkännagäfvo sin oro med 

pipande och oroligt hoppande af och an; jag bade kön¬ 

net ta fägeln med händerna, men sökte i stallet orsaken 

tili dess yttrade bekyrnmer och träffade en gäng en Allm. 

Huggorm, som vältrat de späda fägel-ungarna ur boet och 

börjat sväjja en. När Ormen var borta,flög ocksä fägeln. 

Utan tvifvel förklaras orsaken härtill bättre, da man här- 

vid endast tänker pä moderns begär att vilja frälsa sina 

ungar, än genom antagande af en tjusningskraft, som ti 11- 

äfventyrs künde bestä i en giftig eller söfvande dunstkrets, 

hviiken skulle omge Ormen. 

Tab. 3. hg. A. Allmänna Huggormen i vanlig storlek. 

— B. Esp in gen, dess artförändring eher en yngre Allmän 

Huggorm, som kanske just derföre är giftigare, att han är 

yngre, da vätskornas afsöndring sker hastigare och Djüret 

har mera JiHighet, biter djupare m. m. .— C. gift-tänder 

med giftbläsan. — D. en ensam l’örstorad; allt det öfriga 
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i naturlig storlek. — Fignrerne A. B. äro tecknade efter 

Naturen och efter Originaler, som förvaras i K. Vett. Ak:s 

Naturalsamling. C. och D. äro länta hos Rüssel. Uti Linn, 

Amoen. Acad. Vol. 6. 8:o 1765. p. 197. hnnes Disp. Mor- 

sura Serpentum, tili hvilken hör en hgur öfver Hnggormens 

liufvudskäl tillika med dess tänder; denna figur skall sö~ 

kas vid p. 247» och pä samma Tabell som Alstromerici 

pelegrina är tecknad. Förklaringen tili figuren öfver Qr* 

mens Cranium igenfintves p. 216. 
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VANLIG MAKRILL. 
SCO MB ER S comb er. Päf. Mahr Uli. Pä fr. Maquerau. 

Ariol. Pä t. Mackrele. Pä eng. Macarel. Mackrel. 

Kröppen är nästan trind, silfverglänsande nieil 

bla- och grönskiftande flammig rygg. Smä• 

fenorna äro mest 5, sä väl pä öfra som undra 

sidan af stjerten. Framför Analfenan är eil 

hvass tagg. 

Unn. Syst. Nat. Ed. Gmel. T i. P. 3. p. 1528. CI. 4. Ptscst. Ordo 

3. Thoracici. — J. E. Lorichs Beskrifn. pä Fisksl. i Bohus skärg. 8:0 1790. 

s. 55- Tidn. af Sällsk. i Abo 1772. N:o 46. s. 065. — A New Syst- of the 

Nat. Hist. 8:0 1792. Yol. 5:d. p. 255. Tab. a5. M. Th. Brünnich. Icluyol. 

Masil. 8:0 1768. p. 6$. 

4'de Klass. FIS KAR. 5:dje Flock, bröstfeniga. 
(Se Utk. tili Organ. Kropparnas allm. kännedom outg.) 

Makrillslägtet har slätc hufvud, som pd badet, 

sldor är ndgot hoptryckt; i gälhinnan aro 7 strä- 

lar, och sidolinien blir bakät stjerten mer eller 

mindre kölformig. Sa väl pä ofra som pd undra 

sidan af sti erteil fumas< merendels, ätskilliga sär~> 

skilta smäfenor. 

X kedjan af skapade varelser, är Menniskan er.sam ut«> 

rustad med förmägan, att i Naturens bok läsa sin Skapa- 

res Majestät och Ära. Genomträngd af vördnad och be- 

undran, igenkänner hon den Eviges fulikomligheter I 

Dess verk; och Naturen, som är synliga delen af den 

prakt, hvilken omger Hans thron, framställer dem för 

hvart ögonkast. I dessa lysande punkter, kastade liksom 

utan ordning i den omätliga himlarymden, ser hon oräk- 

neJiga Yerldar, som lyda den Ailsmäktiges Iagar; och pä 

närmare afständ upptäcker hon ssmraa styrande hand 

och samma ordning. Ofverallt arbetar Tiden, i Naturens 

omätiiga verkstad, pä det Helas bestand, och att af ma- 

terien oupphöriigt bilda nya formen Under forändrade 

skepnader, och i särskilta föreningar, visar sxg ständigt 

den omskapade materien förnyad; Naturen synes derföre 

alltid lika ung. Lif och rörelse gä i bredd med död oefe 
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kraftlöshet; det gamla och tillika odugliga kan icke Na¬ 

turen fördraga; i de förstörda kropparnas stallen bild«s 

nya. Med skäl förvänas vi öfver Naturells omätliga rike- 

dom pä Urbilder eher modeller. Dessa äro alltid afpassa« 

de efter kroppens bestämmelsc. Hvilken oändlig ombyt- 

lighet i organer hos de kroppar, som med dem äro för- 

sedda! Lungorna, sä oumbärliga för andedriigten hos de 

flesta djur, hafva i fiskarnas Giil, Jivarmed de andas, ett 

inotsvarande organ, och Däggrde djurens fötter, samt fag- 

larnas vingar ersättas hos fiskarna af deras fenor. De 

brokiga och lysande färgor, som Naturen sä frikostigt lik- 

som slösat bland fäglar och insekter, utdelades sparsamt 

ät fiskarnas Klass. Deras fjäll äga oftast en enda rnetal* 

lisk farg; men Makrillen utmärker sig med Hera lysande 

färgor och en vacker kropps bildning. 

Om skönheten alltid utgjorde stämpeln af ett inre vä* 

sendtligare värde, künde Makrillen göra anspräk pä ett ut- 

märkt rum ibland de nyttigaste fiskar. Nyss fängad är den 

utan tvifvel bland de vacki aste svenska. Kröppen är rundad, 

fyllig och nägot kägelformig. Ifrän den svarta ryggen gä 

xiedät sidorna omvexlande gröna och mörkblä korta vägiga 

tverband, som i olika ställningar skifta färgor. Nedan för 

pä sidorna och under kroppen är fisken siifverglänsande. 

Fjällen äro sä smä och ligga sä nedtryckta , att Here Auk- 

torer trott att Makrillen saknade sädana. Pä pannan, 

bufvudet och gällocken finnas de icke. I käkarnas främre 

och skarpa kanter, hvilka räkas da raunnen tillslutes, äro 

smä fina tänder, äfvensom i gomhvalfvet. Tungan är fri, 

med trubbig ända, silfverfärgad, nägot fallande i grönt. 

Näsborrarna äro 2:ne och sitta närmare ögonen än muri¬ 

nen. Da munnen är tillsluten, synas käkarne liklänga och 

bufvudet spetsigt; öppnad är nedra käken langre och 

framstäende. Ögonen äro stora, knappt utstäende, med 

stör svartgrön pupill och silfverhvit klar iris. Gailocket 

har 3 stora fjäll eller skifvor, af hvilka det främre är 

baktiil snedt afskurit, sä att dess iängsta sida eller kanfc 

är nedät; det bakre slutas med en rak linie, som skär 

kroppens medeilinie nästan vinkelrätt: bäda ha afrundade 

m. Kroppens medeilinie är inbilJad ocb delar fiskea 

efter midt i tu pä sidorna. Midt emellan denna och 

a gär sidolinien nästan alldeles rak, om icke den 

ktas, dä dea är hat vägig; sedan den gättförbl 

uttömninfis 
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tittömningsorganet, faller den smänlngom in pä me- 

dellinien och blir obetydligen kölformig, dock sä att stjer- 

ten är nästan 4-kantig. Strälarnas antal i fenorna, ehuru 

föränderligt, har jag funnit vara vanligast i främsta Rygg• 

fenan (1. R:fü) 11; i den andra (2. R:fn) 12; Smä- 

fenorna öfver och under sljerten äro 5 eller tillsamman 

10 st.; Stjertfenan (St:fn) är 2-klufveri, utspärrande, och 

hyser melian 20 och 5o strälar eller ben, af hvilka de 

medlersta äro nästan omöjliga att räkna. Analfenan 

(An.fn) har 12 strälar, och dessutom framföre en fri, 

kort och stark tagg. Om kroppens längd delas i 3 iika 

delar, sä finnes uttömningsorganet vid början af sista Ire* 

djedelen. Bukfenorna (B:f.) sitta tätt tillsamman, äro 

som vanligt 2, och ha livardera 6 strälar. Brostfenorna 

(Br:f.) hysa hvar för sig 19 strälar. Da Buken öppnas, 

träffas bnkhinnan, som är svartaktig; magen, lik en sack, 

har vid nedra magtmmnen mänga smä, korta, trinda och 

trubbiga bihang, som omgifva den säsom en manchett. 

Hanens Mjölke och Honans Romsäckar äro 2:ne. Lef'ren 

är utan llikar, och Mjelten svartbrun. Tarmkanalen har 

a:ne böjningar. Refbenen äro 11 pä hvar sida, och de 

aHängt rundade ryggknotorna 5x. Kroppens längd är 

högst \ aln eller nägot deröfver; vanligen fäs den nägot 

mindre, i synnerhet i Östersjön. 

I Juni, JuTi öch Augusti mänader~fängas Makriil for- 

Xiemligast i Nordsjön och Bohusläns skärgärd, stundom i 

stör myckenhet vid berg och klippor, men träffas äfven i 

Östersjön och nägon gang vid Finland. Den finnes äfven 

vid Marseille, Canar. Öarne, Surinam o. fl. st. Dess för< 

nämsta föda är smäfisk och i synnerhet Ungar af Sill. 

Ibland ganska mänga Fiskare, som jag pä flera orter inom 

Bohusläns skären rädfrägade, var blott en enda, som trod- 

de att Makrillen ät Maneter (Medusae); tvertom berättade 

andra, att om Manet genom en händelse fastnat pä kro- 

ken, nappade icke Makrillen pä betet, som tiliika med 

Maneten satt derpä. Man haller för att utom Hvitling 

(Gad. Merlang.) äta fiskarne icke Maneter. För öfrigt är 

Makriil en glupsk rof-fisk, som lefver i flockar, flyttar pä 

gifna ärstider och ankommer fullväxt om vären tili strän- 

derna, för att emellan stenama lägga sina ägg, söka tjen- 

lig föda och tiliika uppfylia andra Naturens afsigter. Sä 

yäl af Fiskare sQjn Författare berättas allmänt, att MakriR 

5 
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len, da den forst visar sig i skärgärden, bar en hinna öf* 

ver ögonen, hvaraf ban är eller synes vara blind, och alt 

den samma sedermera öfver sotmnaren i'örsvinner. I sli> 

tat af Juni säg jag ganska mänga nyss fängade Makriller, 

men ingen med binna da öfver ögonen. Han simmar gan- 

ska fort, stär sällan stilla, vistas om soramaren ej pä be* 

tydligt djup oeb gär ofta nära under vattenytan samt för- 

ökar sig ganska mycket; dör hastigt, sedan ban kormnit 

ur vaitnet, och ger, nyss död, ett fosforiskt sken i 

mörkret; träffas oita i halsvikarna tillika med Sillen, deEt 

ban förföljer, 

Makrillens Lektid infaller i Juni. Da roinrr.en eller 

aggen äro af honan lagda, befrödas de säsom ibland Fi- 

skarna är vanligt af hanen, som öfvergjuter dein med den 

sä kallade mjölken. Efter denna förrättning öfvergifvas 

säggen och Makrillen soker större djup; om kosten samt 

öfver vintern uppehälier den sig längt uti Iiafvet, som 

man tror pä de ansenligaste djup, för att fieda» för vin- 

terkölden, hvilket likväl icke öfVeremstätnmer raed Perons 

försök, som tyckas bevisa, att bafsvattnets kÖld tilltar til¬ 

lika med djupet. (Se Utk. tili Org. Kropp. &c. outgifv.) 

I Bohusläns skärgärd fiskas Makrili vanligast pä des 

satt, att man later Hera krokar, lörsedda med tjenligt agts 

af fisk oeb blylod- eller sänke, släpa i läng lina efter bä4* 

len under segling med frisk vind; defcta kalla-s Rännddrg, 

och verkstälies niest om natten eller morgonen ganska 

bittida. Till agn brukas helst en glänsande bk af Makrili, 

som skäres pä sidan af stjerten; dock nyttjas äfven bitar 

af annan fisk och stnä silb Ban säges äfven nappa pä 

en röd klädeslapp eller brokig fägelfiäder. Under vanligfc 

rnete, som kallas SlagdÖrgr iängas mindre Makrili pä 2-3 
famnars djup i hafsvikarna , dä skalade Räkor (Ganc. Scpiilla 

Lin.) brukas tili agn. Ocksä tages Makrili i nät, som dä 

hastigt mäste uppdragas och vanligast vid nägon Strand, 

Inbyggarne pä St. Croix fara ut nattetid i lagst väde? 

oeb ligga stilla pä hafvet med brinnande facklor, hvaraf 

Makrillen lockas kring bätarna, dä ban fängas rned nät, 

som skyndsamt uppdrnges, 

Mange anse Makrili för en välsmaklig fisksort; den 

skall om hösten vara fetare och bättre än i början af som* 

inaren^ da jag tyckte att dess kött yar nägot torxt och ät« 
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minstone ingen läekerhet. Den kokas och ates med attika, 

aniingen genast eller inlagd sasom Lax, eller ock stekt; 

äiVen rensas den och insaltas, packas i fjerdmgar och iör- 

säljes. För svaga personer är Makrill, sasom en rrnndre 

lättsmält föda, icke att rekommendera. Vanligen bruka 

Fiskare att genast uttaga inelfvorna, men qvarlemna rom 

och mjölke; sädan säljes den färsk i Göteborg och bibe- 

häller sig derigenom nägot langre frän förruttneise. I 

Skottland handteras Makrill pä lika satt som Sill. — Ro- 

marne tiiiredde af Makrillens insaltade inelfvor ett slags 

saliat, att äta liksom Anchovis eller Caviar, och var hos 

dem under namn af Garum i stört värde; hos Turkarna 

skall det ännu vara i bruk. Detta de Gamlas Garum iill- 

reddes i början af flera slag, men i synnerhet ai en Iiten 

Jfisk kaliad Garns (Spigg? Gasterosteus); men sedermera 

af Makrill, och ansäg man dem som fängades vid Cartha- 

gena och en närliggande Ö kaliad Scotubraria, dertill tjen- 

ligast; det utgjorde en mycket hegärlig och dyr handeis- 

var. , och brukades bade pä borden som en läekerhet, att 

öka aptiten, och i Läkarekonsten mot sär och ätskiiliga 

slags krämpor. 

Tab. — Figuren är ritad efter en nyss fängad Makrill 

i Bobusläns skärgärd. •— a. visar kroppens form i dert 

afskurna ändan, da genomskärnirigen göres t. ex- vid 

främre ryggftnram--jJrr'fO'resictifei sijeiiens form da den 

tversföre aiskäres. Skalan af 3 tum i svenskt alnmätt och 

•n tum indelad i fjerdedelar, utvisar rätta storleken. 
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A) HJORT HORNIG LUKAN. 

LUC AN US Cervus. Ekoxe. , Hornko. Pä f. Tammi-- 

Härkü. Pä fr. Cerf volant. Pä t. Hirsch-Käfer. 

Horn-Schröter. Pa eng. Stag-beqtle. 

Ar kastanjebrun ellsr svart. Honens kiiftciv 

(mandibulse) äro längre än hufvud och hals, 
böjda, pä inre sidan taggiga och i ändan 
2 ucldiga; Honans äro kortare än huivudet. 

Linn. Syst. Nai. Ed. Gmet. T. i. P. 4- P- *588- CI. 5. Insicta, 

Ordo I. C*l«opiCTa. — K. Fett. Jk. Hand!. 1785- P- 221.— Payk. Fn. 

Sv. T. 5 p* 45. Fair. Syst. El. T. 2. p. 248. — v. Moll Nat- hist. Brief® 

T. 1. p* r49- S:o I7S5. Posselt Beytr. z. Anat. d. Ins. 4:0 i8ö4* *• H. p. ij* 

tab. a- %• 1~l5* 

9-de Klass. insekter. i.a Flock, med yingskal. 

(Se Utk. tili Organ. Kropparnas allm. kännedom. outg.) 

Lukanslägtet innefattar merendels arter som 

äro storay moi'kt färgade med afläng, platt och 

slät kropp samt härda vingskaL Plufvudet är stört 

och framätsträckt. Käftarne, fast ade i yttre kanten 

af hufvudet, äro utstäende med en eller fiera 

taggar och stundom länga som vingskalen. Vid 

2 pensellika^öTgarufr ander ITtpperifästds mimträ- 

dariie (’palpi), som äro olika länga. Antennerne 

af 11 leder, fast ade vid undra och yttra sidart 

af käftarnas baser, ha en led af halfen anten- 

neiis längd, och de 4-5 yttersta bilda en kam. 

Fotlederna (tarsij äro 5, utom gajfellika klorna♦ 
Benpiporna äro pä yttra sidan tandade. 

Ltängsamt närmade sig i början vära kunskaper tili sitt 

stora ändamäl : Menniskornas lycksalighet. Behofvet och. 

uppmärksamheten, mödan. och tiden alstrade likväl smä« 

ningom deraf ett förräd, ocli hvart tidehvarf öfverlemnada 

ät det kommande en gärd, som i dess egen värd ofta lik- 

nat skatten i den Giriges hand. Det kunskapsförräd som 

pä detta satt tid efter annan samlades, innehöll jemto 

mänga genast användbara upptäckter, äfven andra, hvilka 

endast blefyo det i förening nied nyare och senare tili« 
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komna. Insekternas granskning, som annu tilläfvemyrs 

lor manga torde synas utan ändamäl (man förläte det- 

ta misstroende tili värt upplysta tidehvarf!) skall sanno- 

likt för tillkommande slägtleder bereda en utvidgad nytta, 

hvilande pä de grunder, som dertill nu eller tillförene 

bldvit lagda. Vettenskaperne räcka hvarannan hjelpsam 

band, och om nägondera af dem skulle för den okunniga 

framvisa en mindre fÖrdelaktig sida, sä mä vi icke der- 

fore neka kenne en annan mera förmänlig; när nymänen 

vander ät oss sin oupplysta sida, blir hon tör oss osynlig, 

men hon är ja an dock tili nch skall framdeles ]ySa : och 

manne icke naturen är lika skön, fastän den olycklige 

blinde af egen erfarenhet känner det icke? Nyareforsknin- 

gar äterldva de äldre och päminna om de nästah bort- 

glömda, sä att bäda slagen blifva nyttiga. Öfvert)oade 

af dagliga erfarenheten kunna vi pästä, att hvart 

pa odlingens bana leder tili ett mal, som bevarar e^ 

fördel ät värt slägte. De undransvärda framsteg Insekt- 

läran gjort i sednare ären, lofva mycket ät framtiden; 

och dessa skulle kan hnnda förnämligast tillhöra J. C. 

Fabricii arbetsamhet, om hans System icke röjde för 

stora brister, om hans noggranhet allestädes svarade mot 

myckenheten af besknfningar, och ändtligen om hans be- 

mödande haft Entomologiens nyttiga användande i sam- 

hällslefnaden pä närmare hall tili sitt föremäl. Tili kän- 

Redomen af Naturens alimäimit Wättning är den vlsserli- 

gen lika vigtig, som riägon annan del af Naturalhistorien; 

och kanhända skall den en dag lyfta sig tili samma höjd 

som läran om Örterna. Inseklerna Öfverträffa i fullkomlig 

byggnad ganska mycket Maskarna, och deras besynneriiga 

flörvandlingar skilja dem frä« de öfriga Kiasserna i Djur- 

riket. 

Hjorthorniga Lukanen, tillkommen af ett ovalt Jjus- 

brunt ägg, stoit som ett litet hainpfrö , kiäckes derutur, 

blir Larv, sedan Puppa och slutligen fullkomlig Insekt, för- 

sedd med en härdare beklädning. En kort beskrifning 

pa denn« Larv torde fä tjena säsom exempel pä Insekter¬ 

nas fullkomiiga Organisation, äfven i tillständ af larver, 

Oenom veck eher insnärjningar pä tveren i en hvitgul, 

seg och pä nägra Ställen genomskinlig hud, är kroppen 

delad i 14 ringar eher segmenter; pä de 10 främsta, äfven- 

som pä hufvudet, finnas strödda korta här; baktilJ pä sista 

ringen 
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ringen ar en hjertformig Hack, hvari tarmkanalen oppnas; 

Pä hvardera sidan af kroppen äro 9 andhäl. Vid de 3 
frMmsta segmenternü och pä undra sidan sitta 3 par korta 

bruna häriga fötter, som bestä af 4 leder. Det gulbruna 

hufvudet, omgifvit med en härdare bekiädning, ar rundt 

med en öfre läpp, 2 temligen starka och tandade kaitar, 

a mindre käkar, som äro korta, häriga och pergament- 

lika. De främre munträdarne ha 4 leder, och faslas vxd 

yttre brädden af käftarna samt midtpä dem. Nedre lap¬ 

pen är cylindrisk, pergamenüik^adiJ^ at 
3'stycken, trubbig, kort och härig. Vid nedraläppens 

främre kant fästas bakre muntradarna, som ha 2 leder. 

Larvens antenner äro trädlika, häriga och fastade bakom 

käftarnas ledgäng samt bestä af 4 leder. Emellan käftar- 

na och bäda läpparna öppnas svalget, hvarigenom den, 

söndergnagda födan eller ruttnande Ekveden föres tili 

magen och tarmarna, hvilka i synnerhet i början omgilvas 

med fett och äro pä olika stallen af olika vidd eller rym- 

ligliet, men bestä af 3 olika hinnor och muskclfibrer. Vid 

magens slut och tarmarnas början uppkomma 4 äderlika 

fina käril, som,utan att grena sig, ligga i oräkneliga krök- 

jiingar pä magens yta och kallas af Posselt Gailgangar. 

När Iarven, som alltid ligger krökt, hannit sin tillböriiga 

storlek och är 4 5 tum läng, bildar han af jord och ett 

limaktigt ämne en af en knytnäf- 

vas storlek, hvari han afvaktar sin förvandling tili puppa. 

Smäningom blir Iarven kortare, mera skrynklig och ändt- 

ligen brister huden, da han fär en alldeles lörändrad form, 

och i detta tillständ af puppa, som kan räcka Hera mä- 

nader och liknar de större djurens vinter-dvala, är lifs- 

kraften föga verksam, ingen föda fordras tili iifvets un- 

derhäll och ingen rörelse päskyndar vätskornas omlopp. 

Den fullkomliga Insektens delar äro da bildade, men for- 

dra ännu en tid tili stadga och yiterligare utveckling. När 

denna inträffar, biister puppans yttre skal eller hud, ocli 

Lukanen utgär ur jordbollen, med andra organer tili nya 

ändamäl, för att i ett annat tillständ, försedd med hinnak- 

tiga vingar och en härd betäckning, i fria lüften söka ny 

föda, uppfyila sin bestämmelse, para sig och dö. — Som 

Skal-Insekt är han allmännare känd pä de orter der den 

nlgot ymnigt träfias t. ex. i södra Sverige, Tyskland, Si- 

berien m. H.; den finnes afven vid Stockholm, ehuru sali- 

synt. I Juni och Juli förekommer denna Lukan-art i Ek- 

6 
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skogar. Larven äter ruttnad Ekved, och den fullkomliga 

Insekten tros lef'va af vissa safter eller rötaktiga vätskor, 

som finnas pä Ekstubbar. Swammerdum har sett den be- 

gärligt förtära häning, hvarmed han lockat Insekten att 

gä frän ett Ställe tili ett annat. 

Sä olika Näshornade Torndyfveln (Scar. 1. Geotr, 

nasicornis) är med denna Lukan, sä lika äro deras Lar- 

ver, hvilka med svarighet kunna ätskiljas. Jag nämner 

detta für att göra rättvisa ät vär odödlige von Linne , 
som Forst inom ett slägte Förenade dessa Insekter och se- 

dan formerade deraf 2:ne särskilta, men tili hvarannan 

närgränsande. Hans skarpa blick och förtroliga bekantskap 

med Naturen, künde icke lörmä lionom att aflägsna dessa 

bäda slägten. J. C. Fahricins deremot, ledd af andra 

grundsatser, har velat försöka en annan ordning eller 

rättare sagdt uppställning, hvartili han gifvit reglor, som han 

sjelf i sina arbeten alltför ofta nödgats öfvergifva, och 

efter hans metod blifva Torndyfvel- och Lukanslägterna 

vidlyftigt ätskilda. — Hos Plinius (Lib. 17. C. 24) omtalas 

under namn af Cossus en stör Larv, som skulle finnas i 

Ekträd, och denna var hos dem i stört anseende säsom en 

iorträffiig läckerhet. Det synes troligast, att Romarnas 

Cossus varit denna Lnkanens Larv, ehuru andre ha ansett 

Larven tili en NatLfjäril (Bomb. Cossus) vara den samma ; 

den sistnämde har en vämjelig lukt och tyckes ej vara 

frestande tili försök att ätas. I stallet för rätter af Insekt- 

larver, har smaken eller modet infört andra kanske lika 

litet naturliga matämnen. — Lukanlarven, da han genom¬ 

borrar de härda Ekträdstubbarna, hvilkas förruttnelse Na« 

turen för utrymme och näring ät sina öfriga alster mäste 

päskynda, uppfyller gemensamt med mänga andra Insekt- 

larver detta ändamäl; vattnet intränger lättare genom de 

häl Larven borrat, veden upplöses, ruttnar och f’örvandlas 

tili växtjord, som i sin ordning tjenar andra Örter tili 

underhäll. 

En annan i Sverige sällsynt förekommande Lukan, 

nägot mindre än den här beskrifna och kallad L. Capreo- 

lus, är kan handa endast dess artförändring, tillkommen 

genom brist pä föda under Larvtillständet eller ock af 

andra orsaker, som tillika med den anförda verkat gemen¬ 

samt tili bildande af dess obetydligt afvikande kännetecken. 

I fall fragan: äro dessa Lukaner skilda arter eller endast 
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förandringar? vore af mycken vigt, skulle den förmodli- 
gen dock icke lätt kunna bestämdt afgöras, emedan deras 
Larver utan tvifvel likna livarannan mer an sjelfva Skal- 

Insekterna. 

Tab. 5. A) flg. i. ägg. — 2. larv. — 3. puppa tili 
Hanen. Honans puppa saknar de stora käftarna, men är 
i öfrigt alldeles lika tned Hanens. — 4* Lukan Hanen. — 
5. Honan. Figurerna i, 2 och 3 äro kopierade efter 
Roeseis, jemförda med Fosselts och Sturms. De Ölriga 
äro efter naturen. - 
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B~). SPANSKFLUG-LYTTA. 
LYTTA vesicatoria. Spansk Fluga. Pä f. Spaniern 

Kärviiinen. Pä fr. Cajitharides. Pä t. Spanische 
Fliegen. Pä eng. CantharicLes. 

Heia kroppen är grön , guldglänsande med 
mörka antenner och blaaktiga fotleder» 

Zinn. Syst. Nat. F.d. C«,.!. T. x. P. 4. p«g. aoi?. CL S. Iwäecta. 

Ordo x. Coleopt. Ejusd. Skänska resa s. x86. Ejusd. Amoen. Acad. Tora. 

6. p. 132. 8:0 1763. Meloe vesicat. Resp. Lencens. — Payk. Fn. Sv. T. 1. 

p. 15g. Fahr. Syst. Eleuth. T. a. p. 76. Hoppe Enum. Insect. Elytrat. T. 

1. p. 36. — Der Naturforscher a5 St. 8:0 1788- p. 57« T. 1. fig. x—8. 

Loschge. — Tillochs Phi). Mag. Vol. 13. p. i45- N:o 70. Medico-chem. 

researches on the Yirt, and propert. of Canth. by Beaupoil tx.Dcyeux.-~. 

Annales de Chemie An 12. N;o 149. p. 29. — Mein, de J’Acad. d. Scienc. ä 

Turin T. 1. par Giulio. — Trommsd. Journ. d. Pharm, xa. B. a St. s, 

a°8- bey Parmentier. — Buchoz Hist, des Ins. nuisibles &c. 8:0 1784- p. 

297 Rochef. Cours Eiern, de Mat. Med, Q.o an ix. T. 2. p. 233. Pharm- 

Cantharides. 

g:(le Klass. insekter. i:sta Flock, med vingskal. 

Slägtet Lytta best&r af sädana arter. som ha 

hufmdet störe, nedhojdt och bredare an halsen 

(thoraoe) med 4 olika lärtga muntrddar, af hvil~ 
ha de bakre äro klubbliha; halsen är nästan cylin- 

drisk, nägot bredare framför midten och platted 

of van tili; Ulla skölden mellan vingskalen är gan~ 

ska Uten; vingskalen äro m/uka, böjliga och be- 

täcka kroppen. Fötterna äro smala och länga med 

5 fotleder pä de frätnre paren och^pd de bakre. 

Antennerne ,fästade vid ögonens frärnre eller inre 

kant, äro jemnsmala, trädlika och längre an huf- 
vud och hals. 

De Insekter, som i en skicklig Läkares hand formä an- 

tingen mildra elf er alldeles häfva en sjukdom, äro väl 

icke särdeJes tnänga, men ibiand dem är «tan tvifvel 

denn» Lytta märkvärdigast. ßeskrif'ning öfver den samma, 

uilörbgare en den otvanföre gifna, tror jag här kunna 

unibäras; dess lefnadssätt, öfverensstämmeJse med andra och 

verkam säsom iakemedel torde mera här prtjena ett rum. 
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I södra Sverige och ymnigare i Tyskland, Frankrike, 

Spanien m. m. förekommer Insekten i Juni mänad, vissa 

ar tili stört öfverflöd pä löfven af Liguster, Syren, Ask, 

Caprifolium, Flader, Asp m. m. Jag har träffat den ym- 

nigt vid Malmö pä Ligusterhäckar i en trädgärd, vid 

midsommarstiden. Den upptäckes iätt, dels genom de i 
brädden gnagda eher alldeles uppätna löfven, dels genom 

en egen vidrig Jukt, som den sprider. Buchoz har anmärkt, 

att den i södra Europa ofta gör stör skada pä träden; 

och Löschte att den stundom icke skonar ett enda löff 

pä de trad, der de»—herj^t ata. De undvika gerna solhetta 

midt pä dagen och gömma sig dä i graset eller annorstä- 

des i skuggan, hvarföre tjenligaste tiden att nedskaka dem 

frän träden och samla dem, är i mulet väder eller om mor- 

narna bittida. Endast en kort tid, och stundom blott 

nSgra II dar träffar man dein, emedan de skyndsamt 

para sig och lägga ägg, hvarefter de dö bort och forsvin- 

na. Man trodde dem i anledning häraf vara flytt-insekter, 

men denna gissning saknar all sannolikhet, emedan de 

äro tröga och i sin flygt oviga. Vissa är söker man dem 

förgäfves pä Ställen der de förut funnits, förmodligen der- 

före att väderleken och andra omständigheter icke gynnat 

äggens kläckning eller Larvernas tülväxt. De lefva mer- 

endels mänga tillhopa och tyckas endast vara tili för att 

äta och para sig^-howan, som gör--ett^sJLagi, motständ, jagas 

och gripes af hauen. Äggen likna smä cylindrar och kläc- 

kas eller förvandlas tili Ungar efter 14 dar eller 3 veckor; 

dessa förtära förmodligen icke samma föda som Skai- 

Insekten. Bar. De Geer observerade Larverna tili Meloet 
Troscarabceus, och fann dem begärligt fästa sig pä vissa 

flugors kroppar, af hvilkas vätskor de utan tvifvel lefva. 

Spanskflug-Lyttans larv är alldeles lika med den af Bar. 

De Geer (Tom. 5. p. 3. Tab. 1. f. 7.) beskrifna' och ritade, 

hvarföre det är sannolikt att deras föda i larvtillständet är 

den samma. v. Lin ne förenade ocksä i ett slägte bäda 

dessa Insekter, som Fabricius 1 sitt System aütför längt 

frän hvarandra aflägsnat. 

Sä kallade Spanska flugor, hvilka tillfÖrene kommo 

frän Spanien tili Apoteken i Europa, nedskakas af trä¬ 

den pä utbredda lakan eller dukar. De instoppas ge¬ 

nast i buteljer, som, dä de äro fyllda, tillkorkas, sä att 

Insekterna qväfvas och dö. Sedan torkas de utbredda pä 

sali eller dukar i skuggan och forvaras slutligen heia i 
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torret, rena och uppvärmda flaskor, som väl tilltäppas. De 

Jkunna äfven dödas i ängor af ättika, eller dränkas i vin- 

ättika, upptagas, torkas och sedan förvaras; men det först- 

nämda sältet är bäst. 

Denna Insekt har den besynnerliga egenskap att ut- 

vertes inflammera huden och uppdraga öfverhuden tili en 

blas«, JTylldl med en seg klar vätska, samt att invertes ver- 

ka pä uringängarna. Af Spiritus utdrages denna kraft och 

pä detta satt beredcs cn Tinktur, som utvertes brukas 

tili frotteringar, sä som ett stärkt retmedel och invertes i 

ganska liten dosis och alltid med största försigtighet, 

emedan sä väl Spansk Flug tinkturen, som Insekten i form 

af pulver, verka säsom ett stärkt gift, och böra icke utan 

kunniga Läkares tillstyrkan invertes användas. Giulio säg 

vattenskräck och den rysliga krampsjukdomen Tetanus 

orsakade af för stör dosis Spanska flugor. Man har funnit 

hos djur, som ej dölt af den dosis man gifvit dem, kräk- 

ning eller äckel, svära plägor och tecken att de angripna 

delarna vöro nära att förstöras. Säsom motgift rekommen- 

deras kräkmedel, mjölk, olja, slemmiga soppor, invecklan- 

de klistirer och omsiag, ljurama bad och kamfert i tili- 

räcklig dosis. UtVertös är bruket af Spanska flugor min* 

dre farligt, ehuru det stundom genom absorbtion kan yttra 

sin verkam pä de inre organema. Spansißug-plaster eller 

Salfva är, det förra ett pläster blandadt med pulvret af 

Insekten, och det senare Basiliksalfva med tillsats af i 

vatten kokade Spanska flugor. Bäda slagen brukas i af* 

sigt att reta, afleda, äterväcka en förlorad känsla, ästad* 

jkomrfta konstiga sär, m. m. Da Insekten pulveriseras, bör 

man bovara ansigtet och andedrägts-organerna för det dam. 

och fina doft, som dervid uppstiger. 

Kernien har redan nägorlunda utredt beständsdelarna 

af Spanskllug-Lyttan. Genom torr destiilation har man 

funnit Insekten innehälla en sä kallad Hygtig alicaiisk spi* 

ritus, törrt flygtigt alkali, en illa luktande mörkröd och 

tjock olja, samt en äterstod utan vidare sahartade delar. 

Thouvenel och efter honom Beäupoil funno, genom en an* 

nan utväg, hos denna Insekt ett svart, ett gult och ett 

grönt ämne, en syra som icke är bestämd, kalk i lore- 

Iiing med fosforsyra, kolsyra, saltsyra och svafvelsyra 

samt jernoxid. Med vatten afsöndrade han det extraktiva 

ämnet, 
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ämnet, och erhöh säledes ett vattenaktigt extrakt, som i 

raindre dosis än pulvret var nästan lika verksamt och i 

synnerhet pä urinvägarna. Det svarta ämnet var svagare 

än extraktet, och samraa omdöme fäller han öfver det gula 

och gröna. Han tror sig ha funnit att det gröna passar 

hast i förening med vax och pJäster tiü utvertes bruk och 

att bläsdragande egenskapen Annes i synnerhet i detta äm- 

ne, sä väl som i det extraktiva, hvilket sednare, da det är 

ensamt, mest skall verka pä urinvägarna och könorganern a 

Mett der irr-icke Spanskfitrgy^^ t, som be- 

sitter dessa medicinska egenskaper. Hos Dioscorides, Plir 

nius, Imperatus m. fl. beskrifves en Insekt, som troligen 

är Mylabris Cichorei F. hvilken har blifvit nyttjad i lika 

afsigt. Den skall ocksä Annas pä Apoteken i Kina, hvil¬ 

ket synes vara temligen säkert, emedan denna Insekt (Myl. 

Cichorei) förvaras, jemte andra i Kina brukliga medika- 

mentsämnen, i ett litet Apotek, som K. Yett. Akademien 

äger och som är köpt i Kanton och skänkt af Hr. Staaf, 

Men utom hos denna, torde det bläsdragande ämnet Annas 

hos manga Insekter, ehuru Caradori vill icke medgifva att 

det Annes hos alla Skalvingade. Gerbi skref en Afhand- 

ling om Insekten Curcul. antiodontalgicus 1. conicus, som 

i en del af Italien redan förut var känd säsom ett medel 

mot tandvärk. Yi veta att ätskilliga Coccinellarter, sön- 

derkrama.de mellan Angrarna, meddela ät Angret en kraft 

att genom blotta vidrörandet bota ätskillig slags tandvärk. 

Samma verkan har Abilgaard funnit hös Spanskflug-Lyt- 

tan. Andras erfarenhet har visat att dessutom mänga Skai* 

Insekter äga den t. ex. Curcul. villosus Geofr., Jaceae, 

Bacchus, Carab. erythrocephalus Rossi, Car. ferrugineus 

Fahr, Cantharis-slägtet i allmänhet, Cbrysom. Populi, san- 

guinolenta m. fl. Tandköttet bör dock vid bruket af In¬ 

sekter, icke vara inflammeradt, ej heiler bör pulvret vidröra 

detsamma. Lister, Meriana m. fl. ha erfarit en inflamma- 

torisk verkan i huden, och stundom smä bläsor deri upp- 

dragna, af ätskilliga delar hos larver, som höra tili Fjäli- 

vingade flocken (Lepidoptera) bland Insekterna. Man bör 

derföre med försigtighet rensa Insektlädor frän dam och 

öfverblifna delar af söndriga Insekter. Enligt Vogels an- 

märkning skall Coccin 7-punctata innehälla ett ämne likt 

Opium; Hera Insekter torde äga detsamma. 

7 
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Tab. 5. — ß. — i. ägg. — a. ägget fÖrstoradr. — 3. 

larven, rnycket förstorad emedan den afritade var nyss 

kläckt och dog strax derefter; den torde dock som utväxt 

bli stör som figuren. — 4* Lyttan i naturl. storlek. — 5. 

en monströs 2-klul’ven antenn, sädan den fmnes pä ett 

exemplar som jag tagit i Skäne och förvaras i min samling; 

den motsvarande Antennen pä exemplaret är cnkel och 

naturlig. Det är ovanligt att antennerne bli vanskapade, 

helst da heia Insekten i öfrigt icke visar minsta Variation, 

hvilket inträßar vid detta tiilfället. Fig. i-2-3 äro kopie- 

rade eher Loscfigens i Der Naturforscher; de öfriga 

äro eher natureji. 



n:o 5. 

C). TVÄFLÄCKIG AP AL, 
APALUS BIMAGULA.TUS. 

Ar sv&rt och fmt luden; vingsknien äro gula, 
med en svart rund flcick buktill pa hvaidera. 

Zinn. Syst. Kat, Ed. Gme!. T. i. P- 4- V !75$' amacul.) 
C!. 5. InsectA. Ordo x. CoTeoptera. Ejusd. Amcen. Acad. T. 6. p. ldj. 

Diss. de Meloe.— Be Geer Mem^p.^aerv. ä l’hist. d. Igs^ T-^5- P-^5^tnb* 

p. 24. Rcemer Gen. Ins. 4:0 1789. p. 48 & 58. tab. 54- *8» (mula.) 

9:de Klass. insekter. i:a Flock, med yingsral. 

Slägtet, som enligt Fabricii uppgift bestär af 

2 k'anda arter, utmärker sig med afiäiig kropp, 

maltlig storlek, böjliga Yingskal, litet ovalt och 

utstäende hnfvud, med starka hornaktiga kbkar, 

(maxillce) försedda hvardera med en tand, olika 

länga men jemnsmala muntradar (nedra läppens, 

eller de bakre, äro längst) , ßnt ludd pä hals 

och brost, trädlika axitenner nästan liklänga som 

kroppen; fotlederne aro pä de främre paren 5 

och pä de eßtersta beizen blott A. 

Denna ganska sällsyhta Insekt, som man länge Velat anse 

säsom utdöd, blef först binnen flf Is. TJddmah i skogen 

vid Skans-källan eller Skans-brunnen a mil Iran Äbo i 

Finland och sedermera beskrifven i en Disputation (p. 17. 

n:ö 52), som under Prof. Leches Presid. utkom i Abo är 

1753. v. Linne Säger alt den är träifad i April mänad 

vid islossningen i sandgroparna vid Upsala och äfven i 

Finland. Be Geer, som räknar Insekten tili PyrocUroe-släg- 

tet, anfÖr väi alt den forekommit pä jorden vid en väg i 

April mänad, men tillägger inga vidare omständigbeter, 

som kunna styrka denna uppgift; figuren som han gifvit 

är ej Heller Jyckligen träffad. llliger nämner att den är 

tagen i sednare tider i Ungern, men anför ingen Auktoritet 

derpä. Hr. K. Sekr. Argillander viJl med nägot slags 

visshet pämirma sig att han för vid pass 20 är sedan fätt 

den lefvande i Savolax och Finland, ehuiu rar. Alla Ir har 

denna Insekt förgäfves biifvit sökt vid Upsala och det sy- 
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nes icke alldeles otroligt, att de Hesta, om icke alla som 

nu förvaras i Samlingar, först mdeJades af Uddman och 

kan hända samlades i Finland. Hr. Dr, Hall, som tillika 

med Uddman pä samma tid vistades i Upsala, är af den 

tanken, att Uddmän, som ifrän Finland kom väl försedd 

med mänga exempiar af denna Insekt, utspridde bland 

sina medstuderande, att han tagit den i sandgroparna vid 

Upsala, och att, sedan detta skämt blef för mycket all- 

mänt, mäste han äfven för v, Linke uPPge det som en 

sanning. Att Be Geer förgätit hvarifrän han iatt sitt exem- 

plar, och bortblandat dess heinort med nägon annans, som 

liknade Apalen, är ett möjligt och kanske bland Entomo- 

loger icke ovanligt förseende. Nägon irring skulle ock 

ha kunnat föranlätit Illigers uppgift. Oaktadt alla mina 

efterspaningar, har det ej lyckats mig att fä ett enda af- 

görande bevis, att den nansin blifvit lefvande sedd eller 

tagen vid Upsala. Säkrare torde det vara att söka den i 

Finland, i fall den icke blifvit utdöd, en händelse lika 

möjlig bland Insekter, som bland Däggande Djuren. 

Da v. Linne i denna Insekts kännetecken fann till- 

räckliga skäl att gifva den ett rum i Meloeslägtet, det sam¬ 

ma, hvari han upptagit SpanskHug - Lyttan ; var det icke 

nnderligt att han, som ansäg sitt System komma det nalur- 

liga ganska nära, formodarle hns denna samma medicinska 

egenskaper, som finnas hos sistnämde Insekt. Ingen er- 

farenhet lär hittills kunna bestyrka hans gissning, emedan 

Insekten är sä sallsynt; men ora sä vore, Kan det ej före- 

falla oväntadt, da vi redan sett att mänga Skalvingade 

Insekter äga Spanskfiug-Lyttans egenskaper. 

Tväfläckiga Apalen säsom larv eller puppa, dess föda, 

lefnadssätt och lmshällning äro ännu obekanta ämnen i 

dess historia. v. Linne tillskrifver den samma tröghet 

och ovighet som Spanskflug-Lyttan , och säger att den ut- 

tröttad under fiygten nedfallit i sandgroparna, hvarifrän 

den genom sin ovighet icke kunnat hjelpa sig. Af framtida 

undersökningar mäste vi vänta att gissningarne kullkastns 

eller förvandias tili sanningar och att det obekantä smä- 

ningom upptäckes. 

Tab. 5. — C.Joreställer Apalen i nat. storlek, ritad 
efter naturen. 
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RÖDAKTIG SJÖSTJERNA. 
ASTERIAS KUBENs. Kors-liralba. Kors-ßsJt. Kcrs-lroll. 

Ph f. MeritiUui. Pä fr. Etoile de mer. Pä t. Seestern. 
Pä eng. Seastar. 

De 5 Stralarmarne äro pä öfra sidan konvexa 

och mjuka, mer eller mindre taggiga; inun- 
der med en fära midti och längs eher, Iran 
hvilken TentaHerne utskjuta mellan liärda 
rorliga taggar, som sitta i rader inunder och 

pä armarnas sidor. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. T. i. P. 6. p. 3i6i. Cl 6. Verwes. Ordo 

2. Mollusca. Cavier Tabl. Elem. de l’Hlst. N. des Anim. 8:o An 6. p.646. 

G. Torraca dans les Mem. de l’Ac. des Sciences de Turin T. 6. 

I i:te Klass. STRALARTADE DJUR. i:a Fl. 

MED II ARD BETACKNING. 

(Se Utk. tili Organ. Rropparnas allm. kännedom. ■— outg-) 

Sjöstjernorna ha en plattad kropp, läderaktig 

eller chagrinlik hud, och äro oftast delade i 5 
strälarmar, hvilka äro ~itn ätskit'dd, an samman- 

b untl/Ki j ti/i mänggreniga. Munnen, som tillika är 

utgäng för exkreinenterna , finnes i medelpunkten 

pä undra sidan och bildas af en kalkaktig 5-kanc 

med tänder, omgifne af en tunn hud eller hinna. 

Invertes har hvar stralarm sin mage, dubbla ägg~ 

steckar och andra organer, som troligen tjena att 

leda det insupna vattnet och fodämnen, samt äf- 

ven en kalkaktig ledfull benrad, som ger stod dt 

det öfriga. Tentaklerne sitta pä undra sidan, och 

kunna efter djurets behag utskjutas och indragas. 

En förlorad stralarm äterväxer lätt hos arterna i 

detta slägte. 

T 
J-Jifskraftens fenomener och orsakerne tili dem äro stote- 

stenar för det forskande snillet. Förgäfves, efter de dju- 

paste undersökningar, frägar det sig sjelf: hvari bestär 

denna kraft, som ur en liten obetydlig knopp, utvecklar 

den konstiga blomman, hvilken frambringar ett frö; tjenügt 
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att i Naturens hand gifva plantan tili ett stört träd ? hvad 

är det som väcker den Iiksom sofvande eller döda lifs- 

punkten i ägget och som ger de cirkulerande vätskorna 

sin första benägenhet tili rörelse, som bildar och öppnar 

kanaler för dem och som bestämmer deras gäng? hvilken 

är den röst, som förmär framkalla ofta pä en natt den 

nästan färdiga svampen ur jorden, och som befaller cgna 

maskar danas i sjelfva hjernan hos djuren? Ifrän mossan 

tili det lullkomligaste träd, ifrän masken tili menniskan 

bnna vi lif, en egenskap eller kraft känd endast af sina 

verkningar, olika hos hvar art, yttrad igenom olika orga- 

ner eher beroende af dem, framvisande oräkneliga full- 

komligbets-grader, skickliga hvar för sig att lata den lef- 

vande kroppen nppfylla sin bestännrielse. — Efter värt sätt 

att nttrycka oss, äro Maskarne ofuilkomligast och ha der- 

före i Djursystemen fätt nedersta platsen. Likväl äro 

de djur, som hit blifvit räknade, af ganska olika Organisa¬ 

tion. Nägra ibland dem äro tili sin byggnad sä föga sam« 

mansatta, att de synas äga knappt mer än retligheten af 

de egenskaper, som tillhöra Djnren i allmänhet. SjÖstjer« 

norna liöra tili denna Klass, men fä', i anseende tili en 

större fullkomlighet, likväl i systemet sitt rum framför Po- 

lyperna, de enklaste djur vi känna. De öfverträiTa äfven 

Manetslägtet (Medusa) hvffltas~ TattmrWara och geleaktiga 

kropp, vid första päseendet tyckes sakna nästan all orgs- 

nisk natur. Men de likna mest Sjöborrslägtet (Echinus) 

och Sjöanemon slägtet (Actinia), hvilka alia i sin kropps¬ 

form eftersträfva en strälaktig bildning. 

Rödaktiga Sjöstjernan är ganska allmän vid hafs-strän- 

derna, i synnerhet pä kusten af-Bohuslän, Hailand och 

Skäne. I stör myckenhet har jag sett den p5 Todräta 

klippor eller nedslagna pälar i hafvet, nära under vatten- 

ytan , och ofta med en eller annan strälann tiilbakaböjd 

öfver densamma. Pä Franska hafskusten samias den 

och föres pä äkrarna säsom ett gödningsäinne. Till färg 

och storlek är den föränderlig och förekommer blekröd. 

bla, röd, violett och nästan svart. Munnen är pä lefvande 

djuret en hinnaktig pip med flikar och kan efter behag 

ntskjutas eller indragas. Denna stödjes af en kalkartai 

5*kantig ring, tackt med hud, och ifrän dess sidor ut- 

sträckas sträiarmarnas benrader, som räcka tili armarna* 

spetsar. Ifrän 5-kantens afrundade vinklar utskjuta inat 

munnens 
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munnens medelpunkt 2 utsperrande taggar for hvar vin- 

kel. Längs ät hvar arm pä undra sidan gär midt i, en 

fära, i hvilken tentaklerna sitta; dessa äro rnjuka och i 

ändan trubbiga sugrör, med fma ringar försedda, samt 

sluta sig med en liten knapp da de äro utsträckia. De 

förkortas när den yttre ytan böjes inät sugrörets medel¬ 

punkt och tuben liksom hvälfves ini sig sjelf; när ater 

samma yta utvecklas frän rörets inre hälighet, förlänges 

tentaklen. Genom samma mekanism kan Djuret förlänga 

och indräga Imrünen. fta$ferrÜar räknat tentaklerna, so nt 

utgöra Djnrets fötter, och i'unnit 3oo pä hvar strälarm i 

4 rader, hvilket gor ett antal af i5oo pä aila armarna. Pä 

sidorna om tentaklerna hnnas rörliga kalkartade taggar, 

som lemna emellan sig en bred slät rand; somlige al des¬ 

sa taggar synas öppna i ändan och oftast 3-uddiga eile? 

2-kIufna. Pä armarnas sidor äro inga sädana taggar. 

Bade i anseende tili tentakler och taggar, är mycken öf- 

verensstämmelse mellan detta och Sjöborrslägtet (Echinus).' 

Öfra sidan eiler ryggen är kupig sä väl öfver runda cen- 

tralstycket som strälarmarna, der huden ligger lös och 

täcker inelfvorna. Denna yta är midtpä försedd med gan- 

ska korta taggar, som ofta pä lefvande djuret icke synas, 

men vid armarnas bräddar äro de rrägöt längre och sitta 

i rader- -Öppnas Sjöstjernan pä ryggen och längsefter ar¬ 

marna, visa sig i hvardera af dessa, ätminstone i Juli 

mänad, 2 ansenliga äggstockar, bestäende afgula ägg eile? 

rom, samt 2 svartaktiga massor iika tarmar, hvilka stä i 

förening med rnunnen, emedan de efter Basters erfarenheü 

kunna uppbläsas genom en tub, som införes i djurets raun, 

dä äfven tentaklerna deraf blifva styfva. Om äggstockarna 

.och tarmarna borttagas synes i hvar arm en myckenhet 

aflänga och smala ben, pä tveren ställda, i en viss orclning 

och likna en ryggrad med reiben pä sidorna. Längs ät 

ryggraden, bestäende af 120 smä ben som leda sig pä 

hvarannan, är en intryckt linia. De sä kallade refbenen, 

som ligga pä sidorna om ryggraden äro vid pass 60 och 

kunna äfven böjas elfer leda sig tili viss grad. Emellan 

refbenen har jag sett lösa runda genomskinliga pärlor, 

dubbelt större än äggen, och iiggande i rader emellan 

refbenen. Pa detta skelett och pä ömse sidor om rygg¬ 

raden, ligga utan skiljehinna, bäda äggstockarna, en pä 

hvar sida samt tarmmassorna. Den läderlika huden, som 

löst betäcker dessa deiar, är lika färgad pä inre ytan., 

8 
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som pä den yttre. I centralstycket och öfver samt ikring 

munnens 5-kant är en blekgul ring, som under förstorings- 

glas visar hopvecklade kanaler eller rör, lika ett tarmkäks. 

Sjöstjernans rörelser ske ganska längsamt. Sä länge 

hon är i vattnet, utskjutas och indragas beständigt tentak- 

lerna, med hvilka djuret fäster sig stärkt vid de slätaste 

ytor; jag har seit dessa sugrör eller tentakler sä fästade 

vid postlin och glas, att de sönderslitits da jag med väld 

velat rycka djui-et derifrän. Strälarmarna kunna äfven 

böjas i flera ställningor och om djuret lägges pä ryggen, 

böjer det smäningom uppät en eller flera armar, tili dess 

kroppen fär öfvervigt ät en sida, hvarigenom den vänder 

aig rätt. Ehuru de lefva pä hafsbotten, kunna de dock 

genom feritaklerna krypa uppät klipporna och söka pä 

dem sin föda. Men utom framskridande rörelsen, som 

verkställes med tentaklerna, torde djuret som saknar ögon, 

*ned dem känna för sig, undvika hinder eller söka och 

ianga näringsämne. När Sjöstjernan upptages ur vattnet, 

indragas strax alla tentaklerna och hon lefver ej länge ur 

,vattnet. Men i vattnet kunna pä en gäng alla tentaklerna 

röras och äfven armarna böjas. 

Dess föda bestär afdjur, som Tlnnäs f snäckskalen och 

af fisk, som fastnat i fisknäten. I Bohusläns Skärgärden 

brukas allmänt tili agn mask-kräket al Ätliga Mytilen 

(Mytilus edulis), och som Sjöstjernan förstör dessa Snäck- 

djur, är hon af Fiskare hatad och förföljd. Sjöstjernan 

sjelf blir i sin ordning ett rof för hskar och hafsdjur. 

Sedan djuret torkadt, bli form och färg förändrade. 

De kupiga ytorna bli platta och härda, taggar och skarpa 

punkter bli tydligare, tentaklerna bli dels osynliga, dels 

okänbara och kortare. — Pä det lefvande djuret syntes 

en afskuren strälarm icke veika pä de ölriga armarna, 

som voro lika iifliga och verksamma. Genom ärsätinings- 

kraften skall en sädan förlorad del kunna äterväxa. Man 

anser dessa Djur säsom 2»könade; men verkliga fortplant- 

ningssättet lär ännu icke vara upptäckt. 

Genom det kalkämne de innehälla, sä väl som ge¬ 

nom de animaliska delarna, kunna de pä vissa äkrar an- 

yändas med fördel (se Svens/i Bot, T. 5. Tillägg s. x.). 

'Xdnhius berättar att de kunna ätas och att de äfven varit 
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brnkade mot vissa slags sjukdomar. I vär iid nytijas Röd- 

aktiga Sjöstjernan i intetdera afseendet. 

Tab. — fig. A. en af de mindre sedd pä ryggen med 

ena armen nppät böjd. — B. den samma sedd pä undie 

sidan, sä att munnen miciti och tentaklerna pä armarna 

synas. — C. den samma sedd pä sidan i profil att kupig- 

heten pä centralstycket och armarnas vertikala sidor mä 

synas. — D. ett stycke af en strälarm uppskuret. — i. 

ryggraden och refbenen, hvarpä äggstockarna och tarm- 

massorna legat; — 2. huden, som är lagd pä sidan och 

hvars inre yta är synlig; — 3. de ben, som bilda armarnas 

vertikala sidor, nedböjda i samma plan som refbenen; — 

4- en af de klara perlor eller kulor, som lägo rnellan ref- % 

benen. — E. en strälarm afskuren, som visar ryggens ku- 

pighet, inre häligheten, ryggraden och refbenen, taggarna 

som sitta vid kanterna af de vertikala sidorna samt ten¬ 

taklerna i strälarmens fära pä nndre sidan. — 1. en ut- 

sträckt och 2. en förkortad tentakel. Allt i naturl. stor- 

lek, ritadt efter lefvande exenaplar. 
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k:o 7. 
VANLIG UTTER. 

LUTRA vulgaris. Utter. PA Finska: Sanko. Pä Franska: 

Loutre, Pä Engelska: Otter. Pa Tyska: lisch-Otter. Pä 

Italienska: Lodrä. Pä Spanska: Nutria. Pä Ilyska: 

Wydra. Pä Danska : Odder. 

Svarfgra e!ler brun glänsande, kortharig; under 
hufvud och hals Jjusgra. Fötternas tar äro 
med simhud Jhopbuadne och utan har. Svan- 

sen föga iängre an halfva kreppen. 

Linn. Syst. Nar. Ed. Grael. r. p. 93. CI. i. Mammax. Ordo 5. F?r*. 

(MuOela Lutra) Faun. Svec. Ed. i. (Lmra) Ed. 2. p. 12. (Viverra Lntra). 

Thunb. Beskrifo. pä Sr. Djur s. 19. (Must. Lulra). Cuvier Tabl. elem. p. 

115. Pennant Britt. Zool. 1. p- 8t- Schreb. Sängth. 3- s. 457. Buffon H. 

n. vn. p. i54- xra. p. 3*3. Kalm Bohusl. Resa. K. Yett• Ak. Handl. 1752. 

«. i39- (/• Low). 

(3fta sakna vi den tydliga gräntlinien emellan flera släg- 

ter ibland de organiska varelserna, «ntingen derföre att 

vära blickar icke fiuni.it följa heia kedjan af dem, eller 

icke änna f'örmätt uppdaga deras hushälining och bestäm- 

melse. Vi marke alt sjelfva den odödhge Författarea 

af System« naturae jynes icke med full vissfiet fiafva utsta- 

kat platsen som det djur, hvilket här f’örestälies, borde 

intaga i den naturliga ordning hvartill det. hör. I början 

ansäg han det säsom ett eget slägfe, men förde det i 

sednare tider äri ibland Vesiornas eher Stinkdjurens, 

och än ibland Märdarnas. Men, vid betraklandet af de 

Utterlik« arterna som vi känna, tyckes oss den förstfat- 

tade meningen naturligare, emedan desse, tiJlsammans 

ställde i ett siägt«, utgöra iiksom en höreningslänk emel- 

l<m Märden, Stinkdjnret och Skälhunden. SkiJjakiige fran 

begge de förres, tili hvilka de för öfrigt komms nürmast, 

vistas Uttrarne beständigt i vattnet, under hvars yta de 

dyka och söka af fisk deras l'örnämsla föda ; klilva icke i 

träd, och hoppa icke rned uppät krökt rygg och uisträckt 

svans; de hafva ett bredt plattadt hnfvud; straf lunga 

med uppstäende fastän mjuka taggar ; mest 6 frmntlin¬ 

der i livar klik, och af dessa, de medlersta kortare ari¬ 

de yttre, med hnggtänder, en -pä hvar sida, Vingre än 

de öf'riga och pä inra sidan kantig ; 5 oxeltander (molares) 

d vmse sidor i hg ge kükarne l alla folternd korta r 
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12 VANLIG UTTER, 

försedda med fern tär hvilha äro genom en simhud für- 

eaade. 

Dessa gemensamma kännemärken kunna tillegnas det 

härjemte afbildade föremälet, äfvensom den för sitt skinn 

sä ryktbara Ilafs-TJuern, och ändteligen vär linska Tuh- 

huri och den Nord-Amerikanska Vison. 

I anseende tili sitt stora hufvud, lägt sittande öron, 

smä ögon,oviga rörelser och gnällande läte liknar Uttern, 

i sin första älder, ganska mycket en späd hündhvalp. 

Fullvext vager han emellan ett och halftannat pund, och 

lolir vanligt 11 aln läng frän nosen tili början af svansen, 

som är mycket tjock vid roten, men nägot plattad, spet- 

sas smäningom af ät ändan, och fär nästan tre qvarters 

iängd. Halsen är kort och jemntjock. Ögonen äro smä 

och sitta närmare nosen än vanligt hos andra däggandö 

djur. De korta rundade öronen fyllas i deras öppning 

med täta här, troligen för att hindra vattnet att intränga 

när djuret dyker. Munnen, försedd med 56 tänder, är 

icke lieber stör, ehurti läpparne äro köttfulle och kunna 

tätfc tillslutas; men kring nosen och mungiporna sitta en 

rnängd länga morrhär, liksom radtals, af hvilka de bakre 

'firo tjockare ocli mera utskjutande. Vid undra läppen 

linnas ock dylika, men färre. De saknas äfven icke pä 

Jdnderna och pä sjelfva strupen. Ocksä öfver och bakom 

ögonen upptäckas nägra pä hvrrdera sidan. Ehuru Uttern 

är ganska kortbent, ägor han dock i fötterna en utmärkt 

styrka, och deras ledgängar den smidighet, att de med 

lätthet vridas tillbaka, nästan i linie med kroppen, för alt 

jiksom fenor kuEna användas, hvariöre alla lern tärna pä 

bvardera foten äro med en stark simhud sammanbnndne. 

Klorna äro nästan lika hunden», men längre och spetsi- 

gare pä framtassarne. Sä liar naturen dragit omsorg för 

iett djur, som skulle söka sin föda i fiskarnas rike. 

Färgen pä skinnet är olika efter äldern och klimatct, 

föränderlig emellan mörkbrun, Ijusare eher gräaktig, utom 

nägon hvithet pä sidorna om nosen och under strupen; 

men hären äro allticl korta, nägot styfva, och glänsande. 

Bland inelfvorna saknar Uttern blindtarmen (coecum), men 

äger ä ömse sidor om rectum, ytterst, tvenne smä bläsor, 

som innehälla en hvitakiig stinkarde vätska, hvilken tätt 

yid öppningen uttömmes. Häraf skönjes frändskapcn med 
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Stinkdjurett. Kondelarne äro smä. Ingen pung förvarar 

testiklarne, utan desse gömmas i ljumskarne, och längs 

uppät glans löper ett litet ben. Sädesbläsor har Bujf'on 

icke kunnat upptäcka. Hos honan, som äger a spenar 

tinder buken pä hvar sida, ükna de yttre kondelarne en 

längs efter och en tversföre gäende spricka, hvilka begge 

sins emellan förenade formera ett slags säck. Äfven kliio- 

ris har ett litet ben i ändan. Lifmodern är derjemte gan- 

ska li'ten. 

I Sverige och Finland, liksom för öfrigt i heia Euro¬ 

pa, norra delen af Asien ända tili Kamschatka, Persien 

och norra Amerika träffas Utlrar, fastän hos oss temligen 

sparsamt, i insjöar och strömmar eher i sötl vatten; de 

skola ocksä finnas i hafvet, säsom, enligt Kalms intyg, vid 

Nordsjons stränder. Jemte vattnet söka de sig gömställen 

eher häl i jorden, dem de välja antingen förut danade, 

eller gräfvä de dem sjelfve under rötterna af pilar och 

sälgarter, eller under stenar bredvid stranden, med in- 

gäng under vattnet, ofvanföre hvilket hälan belinnes med 

en doid öppning tili jordytan, för inandandet af frisk luft, 

hvilken djurets Organisation icke tilläter det att länge 

sakna, emedan den ovala öppningen i skiljeväggen emellan 

hjertats kamrar tillslutes tidigt, att blodet icke kan fram- 

slippa under afbruten andedrägt. Om derföre Uttern 

fastnat i ulsatta nät, qväfves han snart af brist pä tillfälle 

att komma tili vattenytnn. Han ombyter ofta näste, och 

gär bade opp och utföre strömmar, samt sirnmar snabba- 

re än Bäfvern, som har simhud blott pä bakfötterna. Pä 

stenar ofvan vattenbrynet lägger han merendels sin träck, 

hvaraf hans tillhäll lätt upptäckes. 

Vid midsommarstiden, äfven senare, eller, som andre 

saga> i bövjan af äret, men förmodligen icke mer än en 

gang pä tolf mänader, para sig Uttrarne, hvarvid de om 

nätterna röja ett stärkt enformigt läte. Honan gär g 

veckor drägtig, och föder 0-4 ungar, hvilka, liggande pä 

en gräsbädd i boet, di henne de begge första mänaderna; 

under hvilken tid hon blottställer sig mycket för deras 

försvar; hon lär dem tidigt simma och dyka samt njuta 

den föda naturen sedan för dem ärnat. 

Denna bestär i flskar och grodor, kräftor, vattenmöss 

och smäiäglar, och kanske äfVen dessas egg. I brist pä 
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sädana näringsämnen förtäras äfven vexter och bark 

af trädens grenar. Man har äfven seit Uttrar i nodläll 

angripa Iarn, grisar och höns; men fisk smakar dem 

likvai bättre. De bita och duda vanligen mera deraf, än 

de pä en gang kunna uppäta. Af de större fiskarne lem- 

nas hufvudet och ryggraden, men de smärre slnkas hei 

och hällne. Man har sett dem fänga stora laxar pä det 

sättet, att af tvenne Uttrar den ena intagit sitt stälJe of- 

vanföre, och den andre nedanför fiskens tillbäll, och beg« 

ge jagat honom fram och tillbaka, tills han omsider blif- 

vit deras rof. Om vintern gä de pä isen, och da de finna 

en vak, nedstiga i den, och uppkomma ater med fisk i 

munnen, antingen ur samma vak eller i dess grannskap. 

De röra sig helst den morka tiden af dygnet, gömde om 

dagen i egna nästen eller i sädana som Räfvar eller Gräf- 

svin öfvergifvit. De sola sig likväl nägon gäng, pä stenar 

eller stockar ofvan vattenbrynet, vände mot vädret, men 

dyka vid minsta tecken tili fara och osäkerhet. 

Icke mindre för den skada som dessa djar göra i 

fiskvatten genom Hskens utödande, än för det varde som 

deras skinn äga, har man uppiänkt och användt särskilta 

medel att fänga dem, t. ex. med räfsaxar, som uppgillras 

pä de slällen der trärken efter dem finnes, och hvarest 

de gemenligen ater infinna sig. Till vittring brnkas Ya- 

lerian-ftot (Svensk Bot. n:o a5) eller ock Bäfvergäli , och 

saxen fästas i sä längt snöre, att Uttern kan utsimma der* 

med i vattnet, hvarest han dä qväfves. Ofta finnas de 

hafva afbitit den häftade foten, ehuru de derigenom för- 

lora färdigheten att simma. Lefvande skulle ocksä Uttern 

kunna fängas med en sax 2-3 ganger större än vanliga 

räfsaxar, dä vid hvar halfcirkel fästas ett rymligt nät gjordt 

af messings eller stälträd med Rfsiroch rörltga mätjor lik- 

sorn kedjorna pä en pansarskjorta. Denne blank och ren- 

putsad smörjes med ineifvor af fisk, och uppgillras pä en 

uppstäende och spetsig sten i vattnet, under hvilket näten, 

nedsänkta, döljas. Pä gilbet i saxen fästas en fisk, eller 

lagges dess inmäte ofvanpä. Saxen slär dä tillhopa när 

Uttern griper Fisken, och han lästnar inom nätet som i en j 

bur. Med hundar kunna äfven Uttrar jagas, sä mycket j 

lättare, som deras oangenäma iukt upptäcker dem. De 

upphinnas lätt, i synnerhet om de allägsnat sig Iran boet ] 

och stranden. Likväl försvara de sig envist och bitas med 

sina förföljare. De yngre Uttrarne gä icke gerna ur sina 
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hälor, fastän hunden skalier öfver nästet der de sitla. Alt 

skjuta Uttern i vattnet är merendels fäfangt, emedan hau 

sjunker genast tili hotten, eller i dödsängsten lästbiter 

gja vid stockar eller stenar, sä att han icke utan svärighet 

kan erhällas. Gamla üttrar tagas lättare i sax än de ua- 

ga, hvilka före Michaelitiden äro ännu nog späde att fän- 

gas. De vexa äfven mycket längsamt. Ibland fastna de 

i utsatta fisknät och blifva pä detta satt ertappade. Man 

har anmärkt, att icke nägot Ijad höres af hanarne dä de 

tagas, men deremot gifva de drägtiga honorna det gäl- 

laste skrik. 

Utterns kott har en ganska tranig och obehaglig smak, 

men ätes ickedessmihdre pä vissa orter. I katolska län- 

derna, der religionen förbjuder kört i fastlagen, kan det 

af Uttern och Bäfvern med fullkomligt samvetshign för- 

täras, emedan man der anser dessa djur närmare be- 

fryndade med fiskarna. Vennant säg en Utterstek tillredas 

i ett Kartusian - kloster nära Dijon, af de andeliga der- 

städes, hvilka eljest, i följd af deras stadgar, icke künde 

tilläta sig förtärandet af annan köttmat. 

Skinnet som af Bundtmakare beredes tili bräm pä 

pelsar och mössor m. m. är temligen i värde, heist ett 

vackert större Utterskinn kan hos oss betalas med 8 ä io 

Rd. Rgs. Det är vackrast dä det tages om vintern, ty 

under löptiden lossna hären nägot. Franska Utterskinn äro 

vanligen mindre än de EngeJska, brnnare än de Svenska, 

Norrska och Finska. De frän Norra Amerika äro deremot 

större samt mövkare och merendels gulbruna under buken, 

och hären i allmänhet finare, samt pä hotten tätare. De 

Yirginianska anses dock vara de basta. Emedlertid öfver- 

triffos alla af Hafs-Utterns (Lutra marina), derma dyrba- 

ra och begärliga handelsvara frän knsterna af den Oceanen, 

som skiljer Asien frän Columbi verldsdei. Delta skinn, 

som var mindre kändt i Europa före upptäckten af Poly¬ 

nesien, är glänsande svart med en gul fläck pä undra 

sidan af halsen. Kineserne bruka i synnerhet sädana 

skinn tili bräm, och hafva de blifvit af dem betalta med 

90 ä 140 Rubel stycket. 

Uttern kan utan tvifvel räknas ibland de slngare dju- 

ren. Ehuru af ett vildt och bitande iynne, kan han lik- 

yal tämas; och ännu späd, sker detta ganska lätt. Han 
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läter dä locka sig som en hvalp eller kattunge, Icker som 

denna och hyüar sig gerna tiil rnenniskor, samt synes icke 

sakna sitt naturliga element, vattnet. ÄfVen med äidern 

bibehäller han samtna spakhet. Fisk är emedlertid hans 

begärligaste fodämne, och renlighet en af hans utmärkta 

egenskaper. Vid Finspäng i Östergudand säg man en 

Utter af denna beskaffenhet for icke läng tid sedan. Full- 

kotniigt fri och lös, sällade iian sig ofta med hundarne, 

lekte med dem, infann sig förtroiigt i sjelfva boningsrum- 

men, och gick dagligen ned i det förbiflytande vattnet. 

Som han sedan försvann, förmodas att han antingen genom 

väda eller väldsam ätgerd omkommit. 

Denna egenskap att kunna tämas, gor honom äfven 

skicklig att iriöfvas tili fiskfängst, och säiedes blilva ett 

nyttigt husdjur. BnJJ'on viile icke medgifva detta, men 

fordne djurkännarc, säsom en dldrovand , Jonston m. fl. 

viste redan att berätta dylikt, och für snart 3oo är sedan 

skref Olaus Magnus (Hist, de Gent. Sept. L. 18. C. iG.), 

att de förmögnares kockar i Sverige brukade tama Ultrar 

att hämta fisk tili koken; och om äfven desse forntidens 

sägner icke skulle äga vitsord, sä kunna icke de uppgifter 

Xiekas som Low och Iidrleman lemnat samtiden (Vett. 

Akad. Handl.). I f'öljd af dessa, och den derjemte anför- 

da xnetod att inolVa, har man sett att Uttern kan dresse- 

ras som en hund och liiras att förse sin ägare med dagligt 

förräd af fisk, samt genom inlockande af vilda Uttrar in- 

ora tjeuliga mjerdar och afstängda danunar, bidraga tili 

deras längande, och pä detta satt förekomma den skada 

som af dem tiüfogas, dels medelst fiskens utüdande, dels 

genom förstörandet af nät och fiskebragder. 

Tab. — Figuren är tecknad efter ett af Herr Doktor 

Rislaclii väl uppstoppadt Djur, hviiket han ägt lefvande. 
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HAFS-ÖRN. 
FALCO (Vultur) Alrigxlla Lina. Fisk-ürn, Ilvitstjer- 

tad Falk, pä F. Merikotka; pä Fr. Aigle, Grand Py- 

gargue; pf Eng. Cinereous or Ifhue-talled 

Eagh; p a T. l isch - Adler. 

Kröppen är rrÖ’kbrun; Ndbben gulaktig äFven- 

som df*a vaxlika linden k.ring dess bas, samt 

de hölÜjädrade löiterne. St] arten nastan bvit. 

Linn. Syst. JsJat. Fd. Gmel. x. p. a55-»55, (Falco ]encocepha!u&)-a58 

(F. albicai’dusj. Faun. Sv. 55- (Vultur albicilUu) Retz. Faun. Sv. p. 61. Cf. 

*. A vis. Ord. i- A<< ipitres. Lath. syn I. i- p. 55- n. R. Buffon pf. en- 

lu.ni. h. 4xi. Peanant Brirr. Zoo!, x. p- x4%.Ejnsd. Arctic Zuol. supp!, p.56. 

Beckstein Naturgesch. Deutsch!. 8;° I79I- T. o. s. 222. K. Vett. Ak&d. Hand’ 

1801. s. 175. (Gr. fX'achtmeister). v. Carlsons Tal om Sv. Falk-arterna. 

o mar, Falkar och Hökar utgöra tillsammans ett siegte 

af Roffäglar, som söka sin föda om dagen, och hvilka 

hafva tlt ofvantill platt, hulvud, med stora insänkta ögon 

och mstäende ögonbryn. Ofra Kükens sp'ets är nedät böjd, 

samt vid basen med en vaxlih hud oft erdragen, i hvü- 

keu uiisborrarne öjtpna sie.. Den nedre Küken rak, och. 

lungan tväklitjven. Tai na, försedda med starka, krökta 

klor, sitta tre hau it och en bakäf. De äro inunder vur- 

tiga, for ölrigt nakn s , och de tvä yttersla merendels ge- 

neun en hud vid basen forenade. Benen (eher rättare bäl- 

benet, ta.us) äro dels med Ijädrar bet/ickta, dels bara; i 

se.dnaro ladet inest af iika Fa * g som vaxhuu-n j»ä näbben. 

Vaniigen är hon an större och vackrare än-hanen. De lei 

va i engifte, samt parvis unJer foi tplantningsriden; men 

für ofugt. enssma och sprich!a liksotn rotdjuren i allmänhet. 

De jsga i en viss trakt, och nara sig af iefvande rof, af 

däggsnde djur, fägiar eller hskar, eher deras olika plund- 

ringsfönnäga och natur, men 1 lall al hunger försmä de icke 

heiter as, eh um de kunna e'jest länge s\ älta. Utrnärkt skarp 

är deras syn, och ögat sä danadt an de kunna se pä längre 

eher kortare alstäml, alltsotn föremalen äro aHägsnade och 

deras fiygt hastig ocli hög. De bo i höga träd eiier berg, 

och mänga flytta med ärsiiderna. Deras fjädrar äro olika 

tecknade eher äldern, och det är först vid 3:dje eller/pdo 

äret som, färgorna blifva beständiga, da äfven deras första 

parningstid inhalier. Mau har nekat falkarterna örniage 
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(Kropf), men Wolf har funnit denna orgatt hos fiera badet 
sfiora och smä af detta siägte. 

En Iekande inbillning tyckte sig finn'ä i Örnens full- 
komligheter anledning att tiildela honom företrädesrätt 
framför de andra af fjäderHocken. Derma modiga, stärkt 

ocb majestätiska fägel valdes tili konung för dju- 
ren af sin kiass, liksom Lejonet erhöll samnia titel ibland 
de däggande, ocli sekler igenom hafva de behällit denna 
dem en gang förtmnade förman. Forntidens Grip var 
en poetisk sammansättning af begge, ett vidunder med 
örnens hufvud, utstäende öron och lejonets kropp, betäckt 
med fjäder eher har. Det var sädana som omtalades för 
Grekerna vid den sextonde Olympiaden, och huru de vär- 
dade och försvarade Pdiipaserne, gedigna Guldberg i Hy- 
perboreernes land, mot de enogda Änsmasperne. Örnen 
hek dock, enligt Grekernes och Romarnes GudaJära, en 
liögre förrättning: helgad ät Jupiter sjelf, intog han sia 
plats vid Öfvergudens thron. Det är da icke under, att 
Jordens Gudar ofta bibehällit Lutfis bild, säsom ett lysande 
emblern af makt och styrka. 

Hafs*Örnen, den största öch märkvärdigäste af de 
Falkarter som höra tili Svenska Fauna, har man anmärkt 
vara, under för st a ärel, försedd med svartaktig näbb och 
raxhud, samt Ijnsbrun ögonririg (Iris). Hufvud och hals ä- 
ro tili sin hufvudfärg stötande pä svart med en mindre 
tydlig liten brun Hack pä hvar fjäder; halsen är Iikväl Jju- 
sare och under svalget gräaktig. Ryggens och vingarnes 
täckfjädrar bruna, men spetsert af hvar fjäder mörkare, 
bvaraf strödda, nästan trekahtiga Iläckar nppkomma. De 
yttersta vingpennorna svarta och de inre (secundariae) mörkt 
gräaktiga, samt de tili stjerten hörande mycket Ijusbruna 
med svartaktig yttre kant och spets. Pennornas dunfäste 
(rachis) är hvitt. Pä det mörkbruna bröstet och underlif- 
vet synes en längsefter tecknad svart Hack pä alia fjädrar- 
ne. De pä lären äro mörkt gräaktige äfven med xnörkare 
spetsar, och änddigen Finnas de gula fötterna ganska Jitet 
nedom knäet fjädrade. Tvä är gammal fär Hafsörnen lju- 
sare ögonring; den bruna Hacken pä halsfjädrarne blir o- 
tydligare, halsen inunder mera grä, och ryggen mörkare 
med molnlika (nebulosse) Häckar. Sädana synas äfven in¬ 
under pä fägeln, der fjädrarne för öfrigt äro hvita. Lärens 
bli mörka och stjertpenaorxia hvitare. 
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En fuUvext, af minst 12 ärs äldet, här gul bäde näbb 

«ch vaxhud samt korta här emellan ogonen och näbben; 

gul ögonring, ljusbrunt cller hvitaktigt hufvud med smä 

raörka fiäckar; Halsen ofvanpä gräbrun, och inunder nä- 

got ljusare; vingarnas täckfjädrar och bröstet ä- 

ro nästan enfärgade bruna; de yttersta vingpennoma svar- 

ta, elnuu vid basen grä; de inre ntörkbruna. Pa detmör- 

ka underlifvet sprida sig ljusare fiäckar. Fjädrarne öfver 

stjertfästet (uropygium) och de som täcka stjerten blifva 

mörkbruna, undantagne de 4 medlersta, sont äro längre 

och hvita. De undre deremot heit mörkbruna, fastän bro- 

kiga af brunt och grätt pä yttre sid-an. Omsider finnas 

stjertpennorna hvita, af hvilka de medlersta blifva nägot 

längre än de öfriga, samt deras spetsar ibland svartaktige. 

Fötterna äro knappt tili hälften befjädrade , och tärna star- 

ka och värtfulla med inkrokta svarta klor. — Fageins längd 

i hvilande stallning, eher i sädan han här blifvit tecknad, 

utgör vid pass en och en half aln. 

I anseende tili den raka näbben och dess bara ofra 

del ända intill och nedom ögat, har man velat skilja Hals- 

örnen frän Falkslägtet och föra den tili Gammarne, men 

den äger Jtlera kännemärken af det förra slägtet, och är 

jemte flera af de sä kallade Örnarne endast en förenings- 

länk begge slagterna emellan. Att ock med Brisson göra 

dessa tili ett eget slägte, kalladt Aquila, torde, som det 

synes oss, blott för en mindre betydlig krökning af näb¬ 

ben, vara öfverflödigt. 

Ju äldre Hafsörnen blir, ju hvitare färg fär hufvudet 

och halsen. Honan är derjemte mycket större än ha¬ 

rten, och äger äfven hufvud och hals af ljusare färg.' 

Med skäl tyckes derföre Grefve Wachtmeister anmärka, 

att Auktorernas Falco ossifragus torde endast vara en ring 

Hafsörn och icke en egen art. Likasä äro förmodligen Fal- 

eo leucocephalus och albicäudus eller hinnularius hos La- 

tham äfven som sannolikt F. chrysaetos och F. fulvus, 

endast artförändringar af oiika äldrar, hvilket äfven Beck¬ 

stein i sin Ornithol. Taschenbuch s. 10 och v. Carlson 
bestyrker. 

Hafs-Örnen Vistas pä Island, Grönland, Lappmarken, 

Sv enge och Ryssland, äfven har man sett honom i Tyska 

orterna vintertiden, Hos oss finnes han vid sjöar och haf, 

eck bygger pä höga oiillgäpgliga klippor säsom i Bahus- 
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laus skärgärrl, eller ock i hoga iräd inom tjocka skogar. 

Dess näsle är ungeJär a alnar i diameter, föga djnjit, me« 

sa mm ansatt af qvistar samt inuli bekiädt med mossa och 

Jjäder. Honan värper tvenne hvita, i begge andante hub- 

biga egg, pä bvilka hon Jigger en mänad. I ngarne kläckas 

i början al Juni, och drifvas ur nüs*. t sä snart de kunna 

tödd sig. Linder kJäckmngen jagar hanen sitt roi för sig 

och sin maka, hyilket den ticien sker km pa-iiyttfäglavrtas 

bekostnad. Denna Örn är tung i fiygten da ban böjer sig 

ifrän jorden, men svingar sig snart öfver skyama; hau 

Üyger längsamt och hvilar med hängande \ingar, d< m hon 

som oltast upp/yfter för att iägga Jjaoraina i ordning. bisk 

är bans förnämsta föda, och at denna skail särdeies Sten- 

biten (( ycioptcius Lutnpus) bigäihgt sokas. biskame ta- 

gas under det de naikas vaüenyiau, da C rnen nedslörtar 

pä dem; men han dyker euer sliriciFar* ä 11trig, sum nägva 

föregilvit. Aiven sjöfage! och fyrföiade djur säsom Jam, ha- 

rar och andra bli stuudom oi’fcr iör honom. Sjeif kan han 

likväl händeisevis büiVa det iör siit rofbegär, da han Span¬ 

ner större iiskar hviikas styrka ölverväidrga hans, och draga 

honom under vattnet, emedari de inspända kiorna ej kun¬ 

na ater utdragas; och härvid ytirar han det Jöriärligaste 

skrik, stärkt skärande och nägot iikt Päfägelns. Vauögen 

hviJar han inycket och jagar bJott nägra Ja tiinmar om da- 

gen — men är Jikväi aliud fet och stark. Genom kräkning 

skiljer han, Jiksom andra rofiägiar, ih an sig dtn m ngd här 

och IjädetboJlar som kunna samias i bans mage eher iör- 

tärda roi. Fängslad äter han alJt slags kött och andra föd- 

ämnen; men kan emedlerüd sväita i iq dagar. 

Hans skarpa syn satter honom väl i stand att i tid 

upptäcka jägaren och ily, men blir dock icke sä s.illan 

skjuten, och har ibiand iurirtits iästna i räfsaxar och äfven 

bängad pä förgiltade Inder som varit utlagda iör loidjur. 

Om vintrarne har man äfven seit honom sittande pä isstyc- ! 

ken vid strömmen här i Stockholm, der han, utan att vi- 

ra särdeles skygg, väntat pä sitt rof i vatrnet. Ett stört i 
»mal kräkor piär da gern erlügen oroa honom med deras 

skrik, och fiyga honom sä nära de väga. 

Enügt de underrättelser, för hvilka Pennanb haft att 

tacka Odmann, kan denna iägel lätt göras »tarn, dä han 

noga igenkänner, och visar sig äfven dem lilJgifven som 

▼ärda houüm. Hungrig, skaii han yttra et särskiit IjutH 
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Tack, tack! hvilket älVen förnyas da hans behof blifvit 

uppfylida. I detta tillstand röjer han ingen djorfhet, utaa 

tvertom den fromhet, att äfven tilläta kaikoner jaga sig, 

Grönländarne sägas nyttja skinnet med fjadrarne tili 

kläder, förtära sjelfva köttet och som ett slags skyddsme- 

del mot olyckliga luindelser bära näbben och fötterna af 

Hafsörnar. Fä andra Ställen der de finnas är rlenna eller 

arman nytta obekant, om icke en förment och föga pä- 

litlig af pennorna mot örverk. Möjligtvis torde ett slags 

fördel af dessa örnar sta att vinna, om de tili jagt künde 

inrättas, eller, som man nägon gang pa skämt eller allvar 

föreslagit, tämjas tili resor i lüften med Aerostatiska ma: 

ehiner. 

Tab. 8• Yisar fögelns skapnad efter skala. 
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LACERTA Palustris. Linn. Skrotahorre, Skratta- 

horre, Grufgrabbe. pä F. VTesikko; pä Fr. Sala?na?idro 

a queue plate; pä T. Tlattschwanziger Salamander; 

pä Eng. Warty Lizard; pä Skottl. Ask; 

pä Ital. Marasandola. 

Kröppen utan fjäll, men betäckt med smä vär- 
tor. Stjerten läng, pä sidorna sammantryckt, 
lansett-formig, tvääggad. Underlifveb stark« 
gult med mörka fläckar, samt sidorna hvit- 
prickiga. Hanens rygg försedd (värtiden) med 
en liinnaktig, hvasst sägtandad Kam* som 
slutar vid stjertens början. 

Linn. Syst. Nat. p. 1065-1066. (L. aquatica, honan tili üenna). E/usd. 

Faun. Svec. 281. 282. Retz. Faun. Sr. p. 237-288 (L. Tricon) 289. (L. aqna- 

tica). CI. 5. Amphibia. Ord. 1. Reptilia. La Cepede Hist. Nat. des Am- 

phib. Becksteins Übersetz. 2. s. Tab. 19. f. 1 - 4. Blumenbach. Handb. 

der Yergl. Anat. Cuvier Tabl. Eiern, p. 292. Spalanzani Abhandl. üb. die 

Erzeug, der Thiere. Sturm Deutsch!. Fauna. 3. 5. 

De krälande lAmlTbi'öTTrc edA^rr T^rföiorrtii, eTTer, som de 

Sfven benämnas, Eggläggattde fyrfotade djur, äro, ehu- 

ru talrika, väl mindre mmärkta än de Däggande och fäg- 

larfle, dock närmast dem i rang, i byggnad och sinnenas 

antal, samt i anseende tili värmen som lifvar dem, och 

tili lefnadssättet. Egenskapen att genom egg fortplanta sig, 

utgör deras väsendtliga skiljemärke frän de däggande, 

hvilkas spenar de äfven sakna, och i stallet för här äga 

de antingen 1 jall eher en hornaktig beklädning; eller ock- 

sä aro de nakna och deras hud med slem öfverdragen. 

Benen föras inerendels bcjda ut ifrän kroppen, som säle* 

des är föga iyftad öfver marken, pä hvilken de snarare kry- 

pa än gä. Ödlornns slägte är ibland dessa det storsta 

skildt hän Sköldpaddornas derigenom, att de icke äga 

dessas benaktiga skal, utan en fjällig eller bar yta; och. 

fran Grodornas medelsi stjerten, hvarmed de sistnämda 

icke äro försedda. Men storlek, yttre bildning och sjelfva 

lefnadssättet haRa föranlätit djurkännare att ställa dem i 

särskilta afdelningar, af hvilka den sista innefattar de ar- 

ter deribland Vattenodlan räkaas. De haf'va 3*4 tär pä 

3 
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framfötterna och 4*5 pä de bakre. Emedlertid äro de 

framför de öfriga nära beslägtade med gvodorna för sin 

nakenhet, sitt satt att förvandias, och att vistas längre 

eiler koriare tid i vattnet. De utgöra säfedes tvenne före- 

»ade länkar i nntur-tingens stora kedja. 

Fa djur äro allmännare än denna art af Cdlornas släcr- 

te, men ickedessrnindre har man länge saknat fullkomlig« 

begrepp derom, hvanill dess under första ären ombytüga 

förhäüande och skiljaktigheter könen emellan mycket bi- 

dragit. Fiere arler hafva i följd af förhastade undersök- 

ningnr blifvit mot naturen af blott ett enda slag bestämde, 

Mä derföre icke anses öfverHödige de noggrannare upplys- 

ningar vi finna nödigt att här bifoga. 

Hanen, merendels’ mindre än honan/ är 4-6 tum i 

längden, hvaraf stjerten utgör mer än en tredjedel. Hans 

mörkfärgade och nägon gang i grÖnt stötande hufvud är 

ofvan platt, och framtiil rundadt likt grodornas, samt upp- 

biäst pä sidorna. JNäsborrarna runda och skilda frän hvar- 

andra. Ögonen utstäende med guldgul lysande ring kring 

Iris. Intet tecken tili öppning för öronen kan upptäckas. 

Begge käkarne äro försedde med en rad smä hvassuddiga 

tänder. Halsen ganska kort, meri likväl innnder ntmärkt 

med eLt srnalt veck frän den runda kroppen sora är svart- 

aktig, med nägra morkare fläckar vid sidorna, hvilka dess« 

ntöm äro, jemte strupen och undra käken, med hvita pric- 

kar beströdda. Buken och undra delen guldgul och nägot 

piattad, men afsmalnande emellan bakfötterna, satnmanlö- 

per vid den utsvälda mörka anus i en hopkramad lansett- 

formig stjert lika iärgad som kroppen, men med en in- 

itnder löpande gul rand, och ytterst i ändan hvit. De run¬ 

da, ungefär A tum länga frambenexi jjndas med 4 tridlika, 

trubbiga, gula tär, af bvilka deff~yttersta svarar mot tum« 

men, som är tvertom hos de däggande djuren. Pä bakbe- 

nen deremot, som äro nägot längre, pä undra sidan lika 

gula och svartfläckiga, finnas 5 sädane, knappt större tär, 

och under sälan af hvar fot 2 runda knölar. Heia kroppen 

betäckes med fina värtor, hviika u; der djurets parningstid 

äro mera svälde. Utät ryggen, ifrän hufvudet emellan ö- 

gonen, löper enbinnaktig, mörk och i vattnet uppstäende 

kam, ända tili ofvan bakfötterna, der den stannar, men 

fortsättes liksom genast af den i samrna linie löpande stjer¬ 

ten. Denna kam, som ger ödlan i vattnet ett prydligt. 
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men tillika nästan rysligt utseende, är mer och mindre 

hvasst sdgtandad, särdeles miclt öfver ryggen. Pä stjerten 

är hinnan oftast helbräddad, men för öirigt, äfvensom pä 

ryggen, sä tunn och slak , att den nedfaller pa sidan och 

knappt märkes, da djuret komtner ur sitt väta hemvist. 

Honan, ofta i större, har ett nästan mera utsväldt och 

trubbigare bufvnd. Kröppen är äfven tjockare, i synnerhet 

i April och Maj, da djnret är eggstint. Kämmen saknas 

pä ryggen, eher liknar den endast en liten som och gan- 

ska sällan sägad upphöjning. Piyggens färg plär vara nägot 

klarare, äfven som undra delen frän strupen tili stjerten 

mera guldgul med stora svarta Jtiäckar, ocli denna guidgu- 

la färg löper oafbrutet under den, mindre än hanens, 

plattade stjerten tili dess ända. Eljest är den värtfnlla hu* 

den, hvita prickarne och färgen pä kroppen och fötterna, 

sädan som den förstnämdes. 

Pä detta sätt tecknade finnas de Hesta af dessa Vat- 

tenödlor vid parningstiden. Likväl äro deras färger ej aJl- 

tid af samma förhällande; de kunna träffas än dunklare, 

än klarare: värtorna svarta, bläaktiga eher mest hvita, 

och fläckarna svarta, bruna eher grä. Lnngre inpä äret 

efter parning^en-r-Jiy^^u^jix-rLer lorm, iöilora 

ock hanarne kämmen pä ryggen, som da endast visar en 

uppstäende kant, och sjelfva stjerten1 blir rundare, sedan 

den tunna kanten ofvan och nedan intorkat. Underlifvet 

blir äfven mindre färgadt och mörknar; likväl behälla de 

äldre den lifliga h'iggula färgen. Honorna igenkännas dä 

blott med deras storre hufvud och mage frän hanarna, 

som äro smalare om halsen. 

I diken, morasiga stallen, dammar och grafvar eher 

merendels i stäende vatten, bade klart och grumligt, sö- 

ka dessa djur deras egentJiga tillhäil under fortplantnings- 

tiden, som infaller i April och Maj mänader, sä snart en 

blid väderlek infunnit sig, emedan de ,för deras 1 iüighet 

hafva en varmare temperatur af nöden. Fiugor, vattenin- 

sekter och grodrom äro nu deras födämnen, äfven stun- 

dom smä vexter säsom Andmat (Lemna) m. fl. De lefva i 

engifte, och makarne känna hvarandra ganska väl. Vid 

parnings- perioden synes särdeles hanen mycket rörlig och 

munter. Under mängfaldiga slingrande rörelser, livilka af 

den feniika rygghuden befordras, simmar han i en verti¬ 

kal riktning än uppät, än sänker han sig ned pä buken 
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och nannar sig intill honan som i början synes Hy und an, 

inen omsider stannar, da hanen med sin rörliga stjert sak- 

ta klappar henne pä sidorna, och tiilika utgjuter Iran sin 

vidgade anus en mängd sädesvätska, som mjöfkfärgar vatt- 

net, och sammanflyter kring bonans hka ntsvälda bakre 

öppning, inom hviiken eggen, bellnna sig. Dessa ligga i 

början i de pä begge sidor orn ryggraden befintliga egg- 

stockar. De äro i början hvita, smärre än Hirsgryn, men 

bli sedan stora som smä pepparkorn. Mognade, sänka de 

sig smäningom ned igenom de frän eggstockarne löpanda 

rören, hvilka öppna sig vid anus, hvarest eggen omgifvas 

med ett klibbigt slem, och utsläppas ensama, ej radtals, 

och endast dessa finnas dä befröade, hvarföre parningen 

fortfar heia mänaden, tills större delen af eggen hos ho¬ 

nan blifvit pä Jika sätt lilvade. Likväi har man efter den 

tiden upptäckt mänga smärre egg som i eggstockarne qvar- 

blifvit. De äter som af honan frambringas, sjunka ned tili 

botten, men flytn opp igen, emedan den dem omgifvande 

slemmen insuper luftbläsor, hvilka upplyfta dem, men 

sjunka pä nytt dä bläsorna brista. Snart förandra eggen 

deras skapnad, förlängas och bli njurlika. Den ena ändan 

tjocknar, och nu börjar nägon rörelse märkas. Med syngla- 

set upptäcker man stjcrten,, samt begynnolsen tili hufvudet 

och ryggknotorna. Ännu inneslutet inom en bläsa elfer en med 

nägon vätska fylld hin na, Jigger fostret krökt med hufvud 

och stjert tillsammans. Omsider öppnas detta svepe, och det 

lilla djuret börjar som larv sin fria bana i valtnet. Det stora 

hufvudet och utstaende ögonen ger den nägon likhet med 

Stensimpan (Cottus Gobio). Nu utvecklas delarne märkli- 

gare: framfor stallet der framfötterna skola blifva, synes 

smä fjäderlika knippen eller fransar, sittande pä fyra half- 

ringar, 4 pä hvar sida, liknande fiskgälar, och stä alla i 
gemenskap med en öppning inät. Säledes andas vatten- 

ödlan i första äldern liksom nskarne. Bakom dessa fransar 

framkomma de sä kallade armarna, liknande smäbakät böjda 

käglor. Atta dagar efter utvecklingen, ser man tre smä spet- 

sar uttränga vid ändan af armarna, äinnen tili tärna pä 

framfötterna, hvilka genast användas. De bakre Jemmarne 

synas knappt förr än 14 dagar senare, dä ödlan börjar 

kräla. Fransarne bebäjlas längt in pä sommaren och kun- 

na de anses som ett’ slags bilungor, i början nödvändiga 

tili luftens afsöndrande som i vattnet innehälles; men de 

fällas slutligen, dä djuret är fullkornligen utbildadt. I vatt- 

net visa Ödlorna en utinärkt röriighet, men behöfya ofta 
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Bppkomma tili vattnets yta, för att liämta andan, eller 

art gifva ett par luftbläsor ifrän sig medelst uttömrnande 

af de i underlifvet liggande cylindriska luftrören, som för- 

enas med lungan, och är detta säledes ett utliäsande af 

den ur vattnet dragna ocli förbrukta lüften. Ett slags kiaur- 

rande ljud höres äfven Iran dem, da de vidröras eller upp- 

komma ur vattnet eller pä stranden, der de icke utaa 

svarighet kunna luälande forthjelpa sig. 

Mot Lösten, när vattnet börjar kallna, eller äfven onx 

sommaren da dessa djurens väta boställen uttorka, finner 

man dem söka sig vinternästen, olta längt ifrän der de 

förut vistats, neml. under trädrötter, multnade stockar, i 

mossa och ibland det afiallna lüfvet. Äfven inkrypa de i 

källrar ocli under stenar, der de ligga iiksom i dvala Öf- 

ver vintern, med hufvud ocli stjert lillsammans krökta, 

ofta alldeles orörliga och stelnade; ja, man har funnit dem 

tili och med infrusna i isstycken. Gründen tili detta feno- 

men och denna skendöd, Jigger i amlibiernas egna Orga¬ 

nisation. Deras blodmassa är säganska liten, att t. ex. Blu- 

vienbach af 24 fallvexta vatten-ödlor fick af alla tillsammans 

blott 2 \ skrupel blöd. Lunga och muskler bysa nästan 

ingen, ~cirlvuTcrrtmieir-'1,blii»' uäluduvTPfTg oeh- langsam, och 

som lungans rörelse är lika sädan, ombytes äfven ganska 

sällan atrnosferiska lüften. Skelettet är enklare utan ref- 

ben. Tarmkanalen kortare och lika vid ända igenom. Alla 

uttömningar ske genom en och samma vag. Hjertat är litet, 

blott enrummigt, och andedrägten ojemn. Följaktligen äro 

de tili lifvet nödige röreJser och al'söndringar mycket enkla¬ 

re, äfven som drißjädrarne färre. Delarne synas bero mindre 

af livarann, dcrföre är deras inbördes ävcrkan ringare, ret- 

Jigheten mindre, rörelserna mindre hastiga och gnidningen 

svagare. Dessa. äro orsaker hvarigenom machinen ej sä lätt 

förstöres, och lifsrörelserna ej sä snart liämmas. Säledes, 

öfverraskade af köiden i deras kryphäl, stelna de Iiksom 

döde och känslolöse utan att synas andas, ocli äga utom 

sin skepnad, endast sä mycken inre rörelse, som kan va- 

ra nödig att förekomma kroppens upplösning, hvilket ti- 

mar hos organiserade kroppar, när lifvet alldeles upphört. 

Det är först da vären nalkas och lüften bür varm, som 

de lifvas pä nytt och äterfä sina slumrande krafter. Äfven, 

under sitt dödslika tillständ bragte nära eidstaden, börja 

de ater röra sig, ehuru de i^cke länge öfyerlefva denna 

urtima uppväckelse. 
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Annu förekomma tvenne märkvärdiga omständigheter 

i' Vatten-Ödlans Imtoiia, neml. egenskapen, att ur sin e- 

gen vareise pä nytt frambringa de delar som de antingen 

iörlorat eiler biifVit stympade, och alt, älven ofta, omby- 

ta den hud hvarmed de beklädas. 

Det förra eller reproduktions-kraften, mindre allmän 

i djurens rike an i vexternas, äges i IiÖg grad af detta 

lilla djur. En del amfibier kunna rnista delar> äfven efter 

ntseende de väsendtligaste, utan förlust af lifvet, ätminsto. 

ne länge bebälJa det. Sköidpaddan kan iefva en betydlig 

tid sedan hufvudet är aihuggit, ormen likasä, och grodan, 

änskönt man beröfVat flenne hjertat. Detta bevisar, att de- 

ras nervsystem stär icke i lika förbindelse som hos de däg- 

gande djuren; eller att blodkärlen ej äro i sädant samband 

ined hvarandra som hos dem. Man har af'skurit alla fötter- 

na och stjerten pa vatten-ödlan, och man har sett dem ä- 

tervexa lika danade som tillförene. Flere ganger kan detta 

rön förnyas, och alltid med lika löljd, men nägon tid for¬ 

dras, äfven nigra mänader, innan de nya benen vinna de 

forras fastighet. Pä tre mänader har man räknat 687 pä 

nytt vuxna leder hos en enda, pä hvilken fötter ocli stjert 

i Juni, Juli och Augusti sex gänger stympades. Äfven kin- 

derne ätervexa. Blumenbach utskar alldeles ett afögonen, 

och iikväl biidades inom io mänader ett nytt med förnyad 

hornhinna och ögonsten. Heia ögat blef blott litet mindre 

an det gamla. Detta, jemte dessa kräkens seglifvade natnr, 

kan icke annat än forväna. Wolff öppnade nägra efter 

utseende alldeles fiflösa ödlor, inelfvorna blottades, och 

eggstockarne uthängde pä en hona, ickedessmindre funnos 

de efter nägra dagar ater lefvande och rörliga. 

Att ombyta huden, äfven Hera gänger "om äret, till- 

hor ock Vatten-ödlorna. Den aHossas antingen styc- 

ketals eller hei och hallen, liksom en omvänd handske. Ef¬ 

ter en märkbar tröghet nägra föregäende dagar, loss- 

nar huden, sedan den fürut smäningom förlorat färgen. 

Hvar gang pästär denna afkiädning nägra timmar, och ge¬ 

nast der efter visar sig den nyklädda qvick och munter. 

Pä lika lika sätt förhäller det sig med en och annan med 

denna närinast beslägtad art, hvilken äfven Jiörande tili 

vär Fauna, vi hoppas härefter kunna framställa, da vi til- 

lika, för att icke nu blifva vidlyftigare, fä nämna de or- 

saker man anser härLill bidragande. 
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RUDA. 
CYPRINUS Carassiüs. Linn. Kamsta. pä F. Kouru; 

pä D. Karudse; pä T. Karausche, Garns, Kar uz; 

pä Fr. Carassi?i; pä Eng. Crucian; pä HoJl. 

Hamburger, Steenkarper. 

Kröppen är nagot eggformig; Nafvelfenan har 

io stralar. Stjerten nästan odelt. Sidolinien 

ar rak, 

Linn. Syst. Nat. p. 1416. Ejusd. Faun. Sv. p. 129. Ed. p. 564- Retz. 

Faun. Sv. p. 555- CI. 4- Pisces. Ord. 4- Abdominales. —r Bloch Fisch. 

Deutsch], x. 69. Tab. ix. — Klein Miss. pisc. 5. 59. 4- Tab. II. f. a. — 

La Cepede Hist. Nat. des poiss. 5. p. 549. 

Vid beskrifningen om Makrillen fästades Läsarens upp- 

märksamhet pä bukfenornas ställning mot bröstfenorna. 

Radan ger ett nytt exempel pä en annan flock, hvari de 

tili buken hörende fenor äro fästade närmare stjerten än 

dem pä sidorna, eller bröstets. Man har säledes gifvit 

denna afdelning namn af Bukfeniga Fiskar. Till dessa 

r;ikna vi Karpslägtet, som igenkännes med en meren- 

dels landlos mun och tvenne färor i näsbenel; tro slrälar 

i gülhinnan; sliit hvitaktig kropp och som oftast nie strä- 

lar i bukfenorna. Hit hör Rudan, äfvensom mänga Hera 

arter, sä att den, som för ett ögonblick föreställde sig 

alt naturen utvalt sig nägra hufvudformer, efter hvilka 

hon danat vissa sins emellan öfverensstämmande föremäl, 

dem vi brrrr?rrmTiT~-exTex'-'<lf gtt jsKigto, tro att hoa. 

funnit Karpformen behaglig och derföre behällit den vid 

bildandet af mänga särskilta slag. 

Nästan öfver heia Sverige och eljest i Europa, Siberien, 

tili och med i Caspiska liafvet, är Rudan en l ant fisk, 

som äger ett litet trubbigt hufvud, ofvanpä mörkt sjögrönt 

och pä sidorna gulare. 1 hvardera käken Hnnas, ehuru 

ovanligt i karpslägtet, 5 breda, fastan mindre utstäende, 

tänder. Ögonen äro smä och pupillen svart, omgifven med 

en guldbhinkande ring samt en silfverfärgad iris. Näsbor- 

rarna halfmän-lika, sitta närmare ögonen än munnen. Kröp¬ 

pen, ehuru bredare än vanligen Samslägtingarnas, är ändä 

icke tunn utan nägorlunda tjock, och betäckes med mätt- 

ugen stora fjall, hvilka ät ryggen tili, äro mörka, fällan- 

e i grönt, men kring buken gulaktiga, Sidolinien infal- 
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ler nästaS midt pä medellinien. Framför de pä rv^en 

behmhga fenor är densamma hvass och liksora kölformL 

men bakom dem rundere. Den hvita buken stöter nägo[ 

i rodt, afven som brostfenorna lysa vioietta; de ÖfrL, 

nastan mera mörkröda eJJer gräbiä, Jikväl ibland ocksä 

gu aktiga. Strälarnas antal i Ryggfenan är 21; Jika som 

de 1 den odelta stjerten äro lika mänga. Deremot har 

Nafvelfenan, som sitter pä eftersta tredjedelen af heia 

kroppens hingd, med Nahen framför s3g, blott 10; hvar- 

dera ßukfenan 9 och Brostfenorna i3 strälar. Slundom 

kan dock i nägon fena en sträle mer eller mindre Unnas, 

aiven som tredje strälen i rygg. och nafvelfenan vara bakät 

pa bäda sidor taggig och nästan hvassuddig. Färgen är 

ombytlig, an Ijusare, an morkare, eller mera hvit och 

gul, eher tillgängen pä föda i det vatten der fisken lefvat. 

jlarmkanalen har 5 krökningar. Ryggraden bestär af 3o 

knotor, och pä hvar sida sitta i5 refben. Man har räknat 

romkornen eller eggen, och funnit i bäda romsäckarne 

hos Rudan 93,700 gulaktiga egg, stora som valmoge-frön, 

hvaraf inses denna artens och hskarnas i allmänhet stora 

fruktsamhet, afven bidragande tili andra djurs underhäll4 

ptan att arten nägonsin utödes. 

Lektiden är om väretl I April eller Maj, och kan 

Rudan redan vid 2 ärs äider iörtplanta sig. Ingen fisk 

planteras lättare, fielst i stillastäende eller föga rinnande 

yatten, der botten är lös och hyser gyttja. Den är säle- 

des allmän i fiskdammar och sma insjöar, hvarest vatten- 

.vexter och mpcUUmlr lu-gora des« fodaj men vexer läng¬ 

samt och binner sällan öfver en mark i vigt. Emedlertid 

kunna Rudor medelst gödning blifva större och fetare , 

säsom genom mäsk eher brygder, mjölkakor, bröd, ko- 

kade ärter eller bönor, och äfven gödseimust (i synnerhet 

eher fär), hvilken ledes tili Ruddammen. 

Rudan är mycket seglifvad, och det tili den grad, 

att man annu pa tredje dagen eher dess upptagande ur 

vattnet, funnit Jienne lefvande, ehuru den ena sidan varit 

alldeles torr och skrumpen; hvilket Herr R. o. R. Palm- 

struck, under fiskens aftecknande, anmärkt. Stängd ifrän 

lüften i en tilllrusen dam, som är liten och har blott 

staende vatten, skulle den likväl kunna qvälvas; man 

gor derför väl att, tili förekommande häraf, om yintern 

JaäUa yakar öppna pä ise«. 
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Köttet anses vara välsmakligt och ej ohelsosaint; det 

skall ocksä blifva läckrare, om Rudorna gödas med hvete- 

bröd blött i mjölk. De tillagas olika, men merendels med 

citron i säsen. Skulle nägon osmak upptäckas, som vanli* 

gen härleder sig frän bristande föda, för mycken gyttja 

och för iitei utrymme i dämmen raot fiskens mängd, kan 

den mycket förbättras, om icke alldeles borttagas, om 

fisken efter dess upptagande lägges i fiera ganger ombytt 

friskt vatten. Pä mycket gyttjeiulla stallen plär han ocksa 

besväras af en egen mask (Lernasa cyprinacea). 

Rudan fängas vanligen med not och ryssjor, och kan 

äfven pä krok metas med mask eller i dess stalle med 

kokade ärter, 

Som Rudor och Karp lefva af samma födämnen, böra 

ej för mänga af de förra bibehällas i en för Karpar egent- 

ligen inrättad dam, sä framt man önskar alt dessas stor- 

lek och fetma matte befordras. 

Tab. io. en Rnda i naturlig och medelmättig storlek.' 

— a. fiskens genomskärning framom rygg- och bukfenorna. 
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VANLIG BLATTA. 
BLATTA orientalis. Torr aha. Kakkerlacka. Dracan. 

pä F. Torr aha; pä Fr. Blatte des Cuisines; pä Eng. 

Cockroach; pä T. Schabe; pa D. MbH; pä Holl. 

Schallebyters ; pä R. Durak. 

Är svartbrun utan fläckar. Härtens täckvingar 

kortare an kroppen, med en fära längs efter 

utmärkte; Honans ganska smä eller knappt 

af bröstsköldens längd, utan egentliga vingar. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmei. 2. p. 2043. E/usd. Faun. Sv. p. 802. CI. 5. 

Insecta Ord. 2. Herniptera. — Fabric, Sp. Ins. 1. p- 542- — Ejusd. 

Mant. 1. 225. (UJonata). — Cuvier Tabl. eiem. p. 567* —* bDe Geer Mem. 

des Ins. 5. p. 530. T. 25. f. 1. 2. — Geoffr. Ins. x. p. 38o- Tab. 7. f.*5. 

— Frisch. Ins. 5. Tab. 3- — Kalni Amer. Res. 2. p. 496. 

Om naturen skänkt skona former och liksom slosat 

prydnad pä somliga af sina alster, sä synes en del sakna 

bäda dessa egenskaper. Yi finna äfven ett lika förhällan- 

de hos insekterna. — Mänga ibland dem kunna icke an- 

nat an väcka vär beundran, ej mindre genom deras behag- 

liga skapnad, än förträffligt lysande yta , medan andra i 
begge dessa hänseenden göra niindre förmänligt intryck 

pä vära sinnen. Vi tro, att detta sednare nästan besannas 

vid betraktandet af det slägte, bland Yrfädiocken, sora 

här anföres; men som icke endast det behagliga har an- 

spräk tili en plats i ett Verk af sädan beskaffenhet som 

detta, utan allt, i synnerhet der hushällsnyttan är med 

dess kännadom förknippad, sä förmodar man vinna Läsa- 

rens bifall, dä historien af nägra arter hörande tili ett 

val bekant skadligt slägte af Insekt-skaran, lägges för 
hans ögon. 

Blattorna, ett slägte bland de af v. Linke sä kallade 

Herniptera eller Skinnbaggar, liafva 2 platta horisontela 

täckvingar (hemelytra) som betäcka de der und er liggan- 

de hinnaktiga vingarna ; länga tagellika sprüt; ett inböjdt 

hufvud med trädliha munträdar af olika längd; rygg- 

skölden platt, rund och kaut ad; springfötter med 5 fot- 

leder utom den gajfellika klon; och ätidlligen tvenne ut- 

stäende horn öfver stjerten. Af dessa gemensamma kän* 

5 
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nemärken deltaga mänga särskilta slag, spridda kring Hera' 

trakter af jordklotet, särdeles de varmare. Vär Svenska 

Fauna har ocksä icke blifvit i mistning af nagra, hvar- 

iblaad dock de flesta vunnit burskap, först i sednare tider. 

Fornämst af dessa är den ofvan anförda Wanliga 

Blattern, alhnännast kallad Torraka efter Hnskan, ett namn, 

förmodligen, af ryskt Ursprung» Den har en platt kropp, 

minst af io liniers- langd och hälften sä mycket i bredden, 

brunsvart tili färgen och glänsande, men tnckvingarne och 

benen äro rödbrnna. Spröten, nästan sä länga som heia 

kroppen, äro lagellika; knappt tjockare vid basen, och 

bestä, geriom synglas betraktade, af 80 tätt förenade och' 

nred här besatta leder, hvarigenom de blifva ganska böj- 

liga. Cfver dessa sitta ögonen temligen stora och aflänga. 

Hul'vudet är för öfrigt inbojdt under bälen (tfiorax). I mun<- 

nen upptäckas tve'nne tander sittande emelbn begge hip- 

parna, och vid den undra af dessa fästas 4 munträdar,. 

af iivilka den inre bestär af 2, och den yttre, nägot läng- 

re, af 3 aflänga. Jeder. Ryggskölden, som döljer hufvu- 

det, är ovalt triangelformig, naslan platt med tydlig kant, 

och hvilar pä-den hoptryckta bälen. Sädan är äfven bäl¬ 

gen (abdomen),- platt ofvanpä, men inunder kullrig, hop¬ 

satt af leder eher ringar, hvilka livasst utstäende i kanten 

göra bälg n hksom tandad. Den sista leden är ocksä gan¬ 

ska liten, emedan bälgen hastigt aftager mot ändan. Man- 

{inner der en iver öppning för anus och parningsdelarna. 

Begge könen hafva här ä ömse sidor af den nedersta leden, 

©tt halfrundt spetsadt utskott eher horn med g /inhiriga- 

tver-ringar. Dessa utskott äro rörliga och utspärrande frän 

hvarandra. Hos hanen träfTas inom dessa ännu tvenne 

mindre spetsar böjda inät anus, och har Palmstruch Sett¬ 

en liten hvit kropp derur framskjuta pä den ännu lefvande 

han-blattan, och. som troligen är dess parningsredskap.. 

Frisch har äfven anmnrkt detta. Honan saknar deremot 

dessa spetsar, och är bioit urnupen vid öppningen i ytter.- 

sta ändan; 

Täckvingarne äro tunna som fhrt pergament ocli röd- 

bruna. Hanarnas, ehuru mycket större än honans, äro 

Irkväl kortare än bälgen, rundade nedät och nägot ge- 

nomskinliga, med 3 strimor pä hvardera, gäende frän ba¬ 

sen, af hvilka den. med 1 erste är upphöjd; den inre urgröpt- 

och inät büjd form er ar med sin make en oval; den yttre 
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längs efter kanten äfven urgröpt som en kort fära, hviikeC 

utgör ett af Insekten« sp*ciiika marken. Utom dessa löpa 

Hera finare striirmr eller ädror n.oi hvarandra utannägon 

viss ordning. Vingarne, göinda und er d< ssa skal, äro väl 

icke längte men bredare, och vikas dubbla pa längden, 

hinnaktiga och ädriga. Hos Ilonan äro täckvingarna endast 

liksom ärnnen dertill ei: r knappt sä länga som de iörsta 

begge bälglederna. Bor dingt synes allsintet tecken tili 

vingar. 

Benen, särdeles de bakersta , äro mycket langa. Ben- 

piporna ä ömse sidor, äfven som laren inunder, hntaggiga. 

Botlederue 5, af hvifka den sista siutas med en gaffellik klo. 

I.arven af de .na Insekt är nästan i allt lik en fnllkom- 

nad Blä'fta. Den saknar endast täckskalen och vingarna. 

Borvandlingtn iiknar säledes mycket Gräshoppornas. 

Sä väl i detta som i sitt fullkomnade tillständ loper 

Blattan med en utomordentlig snabbhet. Hon byter ora 

feud Hera ganger. Frise/i pästär att det sker 4 särskilta 

innan pnrning Jöregär. Vid hvart ombyte utkornmer krop- 

pen hJt hvit ur ihn glänsande svarta buden. Den nya 

rodnar och bür smäningom härd, brun och ändtligen svart. 

Det är ganska troligt att parning ofta sker under 

Larv-äldern, eller innan alia delar hunnit utvecklas, äfven 

som det sannolikt händer ibtand Syrse - och Cimex-slägter- 

na eller sädana, hvilkas Larver äro fullkornligare än Lar- 

ver i allmänhet befinnas. Sc/iön/ierr iiar sett t. ex. en> 

Coccus (rnii if'ormis Gyllenh.) para sig bade som larv och 

bevingad. U< h hnru mänga andra, säsom Skalbaggar, Fin¬ 

nas icke ofiast, och karrske alltid, vinglöse (Apteri), och 

fortplantningen bür ickedessinindre lullbordad. — Blalta- 

honan föder icke mer än ett egg i sender. Delta ar 

ovanligt stört-,, aflängt och trubbigt i ändarne med en hvass- 

ulstäende kant som har 18 Hna tänder och 8 mindre märkliga 

ränder pä tyeren. Dessa tänder tjena att fasthälla egget- 

inom den öppningeri sotn uttnärker könet. Det bäres der 

heia veekan odi nedslnppes en tand i sender, tills egget 

är | ute. Det är i borjan hvitt och rnjukt, sedan hffärgadt, 

härdnar och bür kastaniebrunt da det fälles, och sedan 

renpulsas med bakfötima, med hvilka den genom egget 

vidgade öppningen älven sorgfälligt tillslutes. Huru läng 

tid ännu. ioiUus iöuän ungaine kiäckas samt deras. första 
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utseende, äterstär ännu att utröna. Man finner eggskalen 

ganska ofta fastklibbade vid de ämnen hvaribland Biattan 

vistas. 

Som antaiet af eggen är sä sparsamt, tyckes forökan- 

det af denna insekt vara mindre att befara; men som egg- 

läggningen sker heia äret igenom, sä kan ändä mangden 

icke annat än tilitaga. 

Den vanliga Biattan är icke infoding hos oss, ntan 

tili sitt första Ursprung frän Amerika, hvarifrän den kon> 

mit tili Orienten och sedan tili vär verldsdel, och som det 

säges, först tili Böhmen för 200 är sedan. I Holland sägs 

den icke förr än 1739; i Göteborg redan 1754* hemförd 

mea köpmansvaror frän Levanten, men i Finland längt 

före den tiden, troligen öiyerlöpare frän fiyssland, som 

frän sydligare trakter Torut emottagit densamma. I finska 

porten, särdefes i Tavastland, der den kallas Musta-mies 

(pä svenska Svarta Mannen) finnes ingen allmännare ohyra 

än denna; och det är utan tvifvel genom fartyg frän andra 

sidan Baltiska hafvet, som Stockholm fätt vidkännas denna 

ledsamma gäst. 

Intet djur kan mera sky dagsljuset än Biattan. Man har 

derföre af älder kallat henne Lucifuga, och det är i mörk- 

ret, om nätterna, som hon visar sig, dold om dagen i 

skrymslor, häl och springor af bebodda hus, i synnerhet 

trähus. Hennes platta kropp gör att hon med lätthet in- 

smyger sig pä de trängaste Ställen, i skäp, lädor och 

emellan väggfogningar, samt synes mest trifvas der snygg- 

heten felar. Hon förtär med snälhet alla födärnnen och 

bür säledes en verklig huspläga, sä mycket mer som an¬ 

dra saker t. ex. läder, yllekläder och dylikt icke skonas. 

De af silke lemnas likval orörde. Och som hon, i följd 

af sin härkomst, synes älska varma boställen, är hon be- 

svärligast i bagerier, der större mjölförräd samlas, och i 

kök, hvarest man sett heia fat med väta matvaror, mjölk 

och dylikt, ganska hastigt tömmas, i anseende tili det för- 

vänande talrika sällskap, som pä en gang infinner sig. De 

visa dock mycken varsamhet och rädsla för fära, medelst 

hastigt stadnande och sprötenas oupphörliga vridningar, snart 

fly tili sina kryphäl vid minsta buller, äfven som vid skym- 

ten af blotta eldskenet, ehuru de dervid kunna väna sig, 

sä snart sorlet upphört. 
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Man har varit omtänkt att pä fiera satt kutina före- 

komma tilltagandet af dessa gäster och att utrota dem. I 

Petersburg säges fordom varit en förordning, tili följd aE 

hvilken de af Durak hemsökta Imsen voro i fara att blif- 

va nedrifna. I Finland bar man lemnat bebodda stallen 

öde under starkaste vintern, da obyran JFörmodligen ge- 

nom kölden utdött, emedan- man under ett eher annat 

päföljande är sakxiat deu. Det är emedlertid en lycka att 

honan är vinglös, hvarigenom familjens utbredande nagot 

hämmas, helst hon icke karr, som hanarne fjytta sig utan 

hj-elp pä längre afständ. Stenkolsrök äfven som Svafvel- 

ängor äro uppgifna säsom tjenliga medel, dels att fördrif- 

va, dels att döda Blattor; men ingenting är derfill verk- 

sammare än kakor eller degkulor gjorda af hvetemjöl med 

nägot Arsenik, hvilka, lagda pä tjenliga stallen, snart blifva 

efter önskan förtärda. Om degen göres med afkok pä 

Räfkakor eller Prustrot torde samraa ändamäi vinnas.; 

Framför allt är nödigt, att hus-förrädsställen äro fullkom- 

ligt täta utan springor och öppningar. Finnarne bruka, 

att i deras pörten utbreda bakom och ofvanpä ugnen 

rötterna af den hvita och gula Näckörten (Nymphaca alba 

och lutea), bland hvilka dessa djur skola vantrifvas. 

Tab. ii.-Fig. i. hanen af den vanliga Blattan. — z. 

honan. — 3. larven tili honan; alla efter naturem ■— 4. 

bakdelen af hanen. — 5. af honan. — 6. hufvudet och 

dess delar. ■— 7. benet; alla förstorade. — 9- ett egg, — 

11. detsarama större gjordt. 
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AMERIKANSK BLATTA. 
BLATTA American a. Kakkerlacka ; pä Fr. Blatte Kak- 

kerlac; pä Eng. Cockroach; pä Holl. Kakkerlakje. 

Ar rostbrun med täckvingarna längre an krop- 

pen. Pyggskölden gulaktig med tvenne mör- 

ka fläckar, ofta i en förenade. Spröten myc- 

ket länga. 

Linn. Syst. Nat. 2. p. 2042. 4- — Fährte. Spec. Ins. 1. p. 342- 5. —• 

Fjusd. Mant. 1. p. 225. 6. — De Geer Mein, des Ins. 3. p. 455. T. 44. 

f. 1. a. 3. — Brown. Nat. Hist, of Jamaic. p. 433. — Merian Ins. Surin. PI. je. 

D enna är tre ganger större än den vanliga, wen genast 

igenkänd genom L'ingden aftäckvingarna och spröten. Alla 

delar äro ansenligare, huFvud, ögon, munträdar, men i 

synnerhet spröten, hvilka äro längre än kroppen. Rygg- 

skölden, nästan heit rund, har en srnutsigt gul färg, wen 

äger ett par mörkbruna fläckar midtpä, som ibiand för- 

enas i en enda stör, att blott en ljusare omkrets synes. 

Balgen och .täckvingarne äro .alldeies rostbruna och ski- 

nande; de sednare, mot ändan nägot afsmalnande, ytterst 

rundade och genomskinliga., med fina klufna ädror som 

löpa Iran 5 hufvudgrenar. De egentliga vingarne äro kor- 

tare än de som betäcka dem. Inunder synes bälgen mörk 

och mycket kulirig samt hörnen och spetsarne vid bakän- 

dan längre än pä den förra arten, och ändtligen de röd- 

bruna benen fnllsatta med svarta taggar. I andra omstän- 

digheter liknar denna utan tyif.vel Torrakan. 

Denna art är iyckligtvis icke sä vand vid värt klirnat, 

att den kunnat kxingspridas och förökas, ehuru den ej 

sällan följt lastade fartyg frän Vestindiska stränder tili Gö¬ 

teborg och andra stallen, men kort efter försvunnit. I 

det varmare Amerika f pä öarna, afvensom pä fästa landet, 

säsom i Surinam, är den deremot alltför mycket bekant, 

och med skäl förhatüg för dess äverkan pä alla slags lilsme- 

del och klädespersedlar, förnämligast ylletyger. I förräds* 

hus af socker är den framför allt ganska allmän; äfven« 

som i sjelfva boningsrummen, der man om aftnarna mäste 

genom glas-cylindrar satte omkring ljusstakarne förekomma 

att ljusen icke utsläckas af de omkringsurrande Kacker- 

lackerna och andra nattfiyn. Mjöl och flottaktiga saker 
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äro äfven for Blattorna icke mindre begärliga, och af den- 

na orsak besöka de ock hufvudet pä sofvande personer, 

för att begagna det puder eller fettma som de derä kunna 

finna. Äfven om händelsevis nägot fett vidhängt fingerän- 

darna, har man erfarit att de under sömnen omärkligen 

afgnagit linden pä dem, hvarigenom en besvärande ömhet 

uppkommer. Männe icke oi'saken tiil sagan bland Allmo-* 

gen pä sina orter, om fingrarnas sugande hos barn, af de 

sä kallade Älfvorna, künde härleda sig frän Biattors vi- 

stande pä stallet? 

Tab. 11, fig. io. en fullkomlig Blatta Americana i nat, 
storlek. 

6 
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LAPPLÄNDSK BLATTA. 
BLATTA lapfonica. 

Är blekgul med mörkbrun kropp. Grä täckvin« 

gar beströdde med mörka punkter. 

Linn. Sysr. Nar. 2. p. 2044. 8. Ejusd. Faun. Svec. p. 225. Fabric. Sp, 

Ins. x. p. 544- x6. Mant. 1. p. 226. 20. De Geer Mein, des Ins. 5. p. 555. 

l^ägot större an en stör fluga, har denna verkligen in- 

hemska art för öfrigt mycken likhet af sina slägtingar, 

Hufvud, kropp, spröt och icke sällan fötterna ha en mörk¬ 

brun Birg äfven som ryggskölden, fastän kanten pä denna 

är blekgul; likväl träffas han stundom hei och hallen sädan, 

Täckvingarne, som äro iängre än bälgen, genomskin- 

liga, glänsande och gräaktiga, eller snarare af hornlärg, 

synas tätt beströdda med mörkare punkter och äga dess- 

utom en längs efter gäende upphöjd strimma eller äder, 

mot hvilken andra smärre löpa snedt ifrän kanterna, och 

med hvass vinkel förenas med den samma. Yingarne äro 

svartädrign, nätlika och större än de yttre; de öfver stjer- 

ten sittande hörnen äro märkligen stora och af lika färg 

som bälgen. Fötterna deremot vantigen gra ech benpipor- 

na taggiga. Honan synes litet kortare och rundare än ha¬ 

uen, med äfven svart bälg, hvarä lederna äro med en 

ljusare linie ätskilda. Hennes täckvingar torde ock stun¬ 

dom finnas kortare. 

Ingen Insekt är allmännare än denna i Lappmarken, 

der den vistas i Fiskare-Lapparnas t.jäll eller sä kallade 

Kätor i skoglandet. Som dessa äboers förnämsta löda är 

fisk, sä samlas deraf en mängd afskräde, räk, fjäll m. m. 

ini och omkring deras hyddor, och deri trifves denna 

Blatta bäst. Ehuru liten, är hon dock en nog förtarand# 

medlem i det samhälle som hyser henne; ty det händer, 

att som Lapparne oftast och merendels torka sin, i stallet 

för bröd, brukliga fisk utan salt, heia fängsten kan pa en 

enda dag uppfrätas af tusentals sädana Biattor. 

Frän namnet skulle man förmoda , att de endast till- 

hörd3 detta ödsliga hörn af verlden; men de finnas ocksa 

längt nedom pol-cirkeln, äfven i södra Europa, i dess 

fuktigt belägna skogar, der de likväl s.igas icke ge lika 

vedermälen af sitt slägtlynne och egenskaper. Emedlertid 

röjes här det orimliga i artbenämnandet efter orten, hvil- 

ket icke rnindre besannas vid det af den nästföljande. 

Tab. ii. fig. 12. en Lappsk Blatta efter naturen. 
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TYSK BLATTA. 
BLATTA GERMANICA. 

Är gulaktig, äfven pä kroppen; 2 paralela svar- 

ta linier pä ryggskölden. Täckvingarne ljust 

hornfärgade, utan punkter. 

Linn. Syst. Nat. 2. p. 2044. 9. Fabric. Sp. Ins. 1. 544- Mant. 1. 226. 

Herbst Archiv. T. 29. f. 10. Pontoppid. Atlas Dan. 1. p. 679. T. 29. 

Labillavdiare Yoyage ä la recherche de la Perouse. Illiger Magaz. 4. 

p. 234- 

X-Jiknar vid hastigt päseende den föregäende, men är 

nägot större, ryggsköldtm gulare, ehuru vid sidorna vat- 

tenklar, och ofvanpä utmärkt af 2 svarta linier som löpa 

frän dess bakre kant tili hufvudet, hvarä spröten lysa 

mörkbruna och ögonen glänsande svarta, hvilket afbryter 

mot det blekgula bröstet och bälgen. Äfven fötterna liaf- 

va samma färg. Täckvingarne äro klarere än pä den Lapp- 

ska, blekt gulbruna elier hornlika utan punkter eller fläc- 

kar, men ined sina ädror, sotn vanligt hos slägtet försedde. 

Framför mänga andra Insekter synas Blattorna särde- 

]es danade att kunna s]>ridas kring de frän hvarandra af- 

lägsnaste trakter af jordrymden och der Finna liksom sitt 

naturliga i'ädernesland. Detta gäller äfven om denna , 

hvilken, utan tvifvel bördig frän varmare himmels-strek, 

säsom Kina och Brasilien, först i sednare tider intagit ett 

rum i den Europeiska Fauna, och äfven i vär vid sidan 

af sina för illbragder bekantare slägtingar, sedan man fun- 

nit den omkring Stockholm och pä andra Ställen. Ehuru 

hos oss föga mera märkvärdig an tili namnet, som med 

mindre skäl inskränker denna art inom Tyskland, torde 

dess menlöshet vara litet att päräkna, dä Vontoppidan be- 

rättar att den blifvit ganska allmän och besvärlig i Dan* 

mark, dit den inkommit med Ostindiska fartyg bland varor 

och kläder; samt att den infunnit sig tili en sädan mängd 

i ett Bränneri, att den pä 2 är icke kunnat utrotas. Lands- 

folket, säger han, har fatt sä mycket större sorg, som 

den ödelägger Syrsorna i husen, hvilka der hyllas, utom 

när de först visa sig, hvilket Bönderne dä anse som ett 

dödens förebud. Labillardicre ger icke mindre öfverty- 

gande iniyg om dessa Blattors frätgirighet. Under resan 

i stilla Oceanen inritade de sig tili ofantlig mängd om 
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bord pä det fartyg han seglade. Utom deras besvärliga 

krälande om nätterna, livarigenom sömnen stördes, för- 

tärde de skeppsskorporna, Jinne, papper ocb allt bvad de 

ätkommo. Sjelfva vextsyrorna, säsom den af cilron, voro 

dem hogst smakliga; äf'ven oaktadt det skarpa i Vitriolen., 

tömde de fulla bläckhornet, om det lemnades öppet för 

dem. Enda utvägen att minska deras antal, var, att 

dränka dem i kärl fyllda med sockradt vatten. 

Tab. ii. %. S. visar Insekten i naturlig storlek, 
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SPOL-MASK. 
ASCARIS Lumericoides. Pä F. Suoningainen; pä T. 

Spuhlwurm, Darmwurm; pä Fr. Slrongle, Ver cylin- 

dricjue; pä E. liound-worm, round Gut-worm; 

pä D. Menneske-orm, Spolorm; pä Jtal. 

Venne tondo. 

Krappen är trind och spolformig, ät bä da an- 
darna afsmalnande, med 4 längsefter heia krep¬ 
pen lopande linier. Hufvucl-ändern försedd 
med 5 smä knölar eller värtor. Sijert-spetsen 
trnbbig med anus nära intill säsom en öpp- 
ning pä tveren. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. i. 6. p. 5oo.g. Ejusd. Faun. Srec. p. 5°4* 

CI. 6. Vermes. Ord. i. Intestina. — K. Veit. Ak. Handl. 1776.s. 140. 5i3. 

3i§. tab. 8. f. 1. 2. —Jördens Entomol. des Menschl. Körp. 2. p. 22. Tab. 

2. fig. 6-13. —Blochs AbbancH. d. Eingew. Wurm. s. 24. tab. 8- f- 1-6. — 

Blumenbach Handb. d. N. G. p. 411. tab. 1. f. 2. — Zeder Erste Naclifr. p. 

26. (Fusaria lumbricoides). — Ravn Dissert. de Ascar. Lumbr. Gotting. 1779. 

Forntiden ansäg bündvis förruttnelsen och jasning af 

djur och vextämnen säsom en skapande kraft tili Inelfve- 

maskarna. Denna villfarelse, nedgängen i arf tili sednare 

äldrar, förbyttes hos dessa i Hera andra, icke mera verk- 

liga och sanna. Man liknade dem dels vid smittande äm- 

nen kringförda af lüften eller med födan nedsväljda, dels 

höllos de för a/äi ter af andra utom kropparna befintliga 

maskkräk. Ljusare begrepp hafva omsider bevisat, att dessa 

fordom tvetydiga vareiser äga sitt upphof och sitt hemvist 

inom djurkroppnmes inelfvor och i deras vätskor, hvarest 

de, i l'öljd af dt ras egen natur, viilta och fortplantas; at£ 

de iinnas icke endast hos menniskor, utan hos andra däg- 

gande djur, hos fäglar, fiskar, arnfibier, ja, hos sjelfva 

insekterna, ocli kanske ingen enda ar-t- är dem alldeles 

förutan. Menniskokroppen synes dock fätt de flesta päsirt 

lut att undethälla. Icke blott tarmarne och rnagen äro 

deras boställen; man har upptäckt olika arter i musklarnes 

tela cellulosa, i hjernan, lungorna, lefvern, kröset och 

inom bukhuden; i njurarne, fettet, lifmodern och bläsan, 

ja i sjelfva ädrorna och lymfatiska kärlen. En Ilaartsoec- 

ker, Gaze, Bloch, Werner, Dallas, Jördens, Zeder m. 
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fl. liafva genom deras möclosamma forskningar skingrat det 

okunnighets-morker som böljde denna Länge förgätna del 

af NaLurbistorien, och slledes gjort sig fortjente af ett o- 

dödiigt rainne hos efterverlden, icke mindre genom be- 

slänunandet af dessa kräkens ätskiilnad, Organisation och 

egenskaper jemförde med de öfriga djurens, än genom 

upplösande af den gutan, hum de fiyttas ur den ena krop- 

pen i den andra. Bevisen kunna icke med skäl bestridas, 

ocli det är bögst sannolikt, att de maskar som hos djuren 

kunna Unnas, äro dem medfödda, eller att maskeggen 

aneddelas genom de ur blöden afsöndrade safter. Härom 

öfvertygade, finna vi icke det namn riktigt man förut till- 

egnat dem af Tarmmashar, utan antaga det af inelfvoraa 

i en mera vidsträckt bemärkelse. Vi fl säkert framgent 

tillfälle att anfora Hera af denna skenbart rysliga inqvar- 

tering, sasom, i följd af sin bestämmelse, ensamt börande 

tili djur-ekonomien; bvilket äfven skall bevisa att de ut- 

göra sin egen ordning i djur-riket. 

Spolmasken, aHmannaÄt af de inneboende kräk som 

tillhöra vart slägte, var icke mindre bekant för den gam- 

la Läknren pa Clous, än under de följande sekler, lik- 

val icke tili sin natur, utan endast af de tillfälligheter 

som vid dess närvaro oftast tima. Ett mindre noggrant 

öga har länge förblandat honom med den vanliga dngg- 

masken, med bvilken ban likväl har icke mer än den 

runda kroppen gemensamt. Daggmasken är dessutom in- 

tmder plattare utan dennes spänstigbet; bar tydligare rin¬ 

gar och en enda rund bläsa vid ändan af hufvudet, samt 

kroppen brunröd tili färgen, och försedd med fina borst 

tili befordrande af dess rörelser; och fi-amför allt: han 

föder lefvande ungar. Spolmasken deremot är fullkomligt 

rund, spole-lik, och smalare ät bäda ändar; han är ge- 

menligen ett eller balfannat qvarter i längden och af en 

gäspennas tjockiek. Ett dubbelt större matt är icke heller 

ovanligt, men uppgifter om alnslänga mä anses för öfver- 

drifna. Heia kroppen, hvars iärg, beroende af den olika 

näring masken njuler, bnnes än hvit, än rödlett eller ock 

gulbrun, kallas af Göze en ihälig muskel, eller en muskel- 

bud som omgifver ineifvorna. Den bestär af idel cirkelfi- 

brer, hvilka afskäras af 4 mer eller mindre synbara och i- 

bland upphöjda linier, löpande frän hufvudet tili stjerten 

sins emellan lika ätskilde. Medelst dessa, som icke äro an- 

»at än pä längden glende muskelbbrer, dragas de cirku- 
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lara tillsammans, livarigenom masken fär en krälande ro- 

reise samt mycken spänstighet, och vätskornas omlopp i 

dess kropp fortskyndas. Verkningarne af dessa i 4 linier 

förenade fibrer yttra sig tydligast, om masken längsefter 

öppnas och dess inre delar uttagas-, da heia huden hop- 

drager sigi en klump. Oaktadt denna hud är nägot tjock 

och dess yttre sida iiksom ojemn af cirkelfibrerne, samt 

den inre luden och slemroig, lysa ändock de inre orga- 

nerne igenom. Hufvudet, som Zinnes vidi den ena smala än- 

dan, utmärkes, vid noga paseende, af 3 sma knölar kring 

en trekantig öppning, och kunna de liknas vid ett slags 

kniptänger, med hvilka masken häftar sig vid ludden i 

tarmarna, och genom sitt, inom munöppningen gömda, 

sugsnyte drar sin näring; och skulle denna mynning all- 

deles tillslutas, hvarigenom hufvudet blir hvassare, kan 

masken genomborra tarmhuden. Mindre spetsig är deremot 

stjerten, knappt märkligt inböjd, samt öppningen för nä- 

ringskanalen eller anus, under buken ett par linier frän 

ändan, Iiksom en pä tveren gjord insänkning. Inelfvorna 

bestä af närings- och fortplantnings-organerna. Näringska- 

nalen börjar frän sugsnytet och löper fästad vid den un- 

dra linien heia kroppens längd igenom ända tili stjerten, 

än röd, än pomeransgul, eher äfven blekröd, allt efter 

födan, och skall vara inuti rynkad. Fortplantnings-organer- 

ne äro olika hos könen, som kunna knappt sins emeilan 

ätskiljas, om icke genom storleken, hvari honan äger fö- 

reträde. Hanens delar bestä i ett trädlikt ror som om- 

slingrar den förut nämda Kanälen, och öfvergär i ett tjoc- 

kare och rakare, samt slutas med en konisk spets i stjer- 

ten. Man har kallat den öfra delen sädeskärlen, och den 

nedra sädesbläsorna, fyllde af en genomskinlig vätska. 

Honmasken äger pä buklinien af sin större och tjoc- 

kare kropp, 3 tum ifrän hufvudet en öppning som utmär- 

ker könet. Det är mynningen för moderslidan, som, inom 

kroppen utvidgad, delar sig i tvä horn, eller i en gaffel- 

likt formerad iifmoder, hvars begge grenar löpa i oändli- 

ga krökningar kring näringskanalen och slüta sig omsider 

i de Zinaste trädar, samt utgöra frän sin början mer än 

12 ganger maskens längd. Elom och Odhelius hafva sett 

sädana knippen uthänga, utan tvifvel sedan bukhuden bru- 

stit, pä rnaskar som blifvit drifne frän patienter. Ini dessa 

rör döljas eggen eller ämnet tili dem. Klein har pästätt 

7 
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eggens antal gä tili ioooo, och Werner tili myriader hos 

en enda mask. De ligga liksom i massor ätskilda här och 

der i rören. Kanske, att de mindre mogna fordra en läng- 

re omväg für att fullkomnas. Troligen sker befröandefc 

som hos fiskarna, hvilka icke heller äga nägra utanpa syn* 

liga parningsredskap: hanens säd gjutes öfver de af konan 

ntpressade eggen.. Dessa syrtas, med tillhjelp af myckefc 

starka synglas, utanpä ojemna men genomskinliga midti,. 

hvarest den tillkommande affodan upptäckes liksom en i 

spiral liggande träd*. 

Derma Spolmask behor I synnerhet tarmarne af men- 

aiskokroppen; likväl torde han ocksä träffas hos hästar 

och svin, som Pallas, Göze, Schrank och Zeder förmo- 

da. Han trifves icke utan i sädan värma sorn tannkanaleir 

äger; alla andra sägner, att han skulle hnnas i kalk vat* 

ten, äro falska. Ingen älder är fri för honom; dibarn och 

jo är gamla kunna vara lika blottställde, likväl mera barn och 

personer af qvinnkönet. Bevis saknas ocksa icke, att- den 

funnits hos fester som ännu icke sett ljuset. Maskämnet,. 

osynligt fiat, har naturligtvis här öfvergatt genom blöden,, 

och lika. möjligt genom modersmjölken tili de nyfddde. 

Det är i smätarmarne och blindurmen som niasken mest 

uppehaller sig, ßalian stiger han högre, om icke mängden. 

är desto störte. Gallans beska äfvensom fail-Iuckorna (valv- 

lerne) torde väl mota honom. Likväl gäller. stumiom icke 

detta hin der. Man har funnit honom söka sig ut ur tolf- 

trunstarmen. (duodenum) in i gangen tili kröset,. och ge* 

jiom gallgängen (duct. choledochus) in i gallblasan. Utvid— 

gandet af dessa kärl jemte retningen som uppväckos, vol¬ 

ler ofta sä besynneriiga austöter, att de gacka den klo» 

käste läkares insigt. Bragt i trängsei, slsom undei hetsiga- 

febrar > kan rnaskem äfven söka sig andra utvagar, genom 

näs-a, «mn eher nedät genom ändtarmen. Inträngd i sjelf- 

va magen-, ästadkomroer han kvnkningar som knappt kun- 

jia häfvas, och uppstigen i halsen, kan han göra qvälvan* 

de snörpningar. Man har sett knippen at maskar der last- 

na de. Haller omtaiar 2;ne spolmaskar , som, lallne i lult- 

röret, nedkrälade i lungan. Sam lade i bJindtarmen kunna 

d*e orsaka errvisa och dödande förstoppningar, hvaiigenom- 

maskarna sjelfva hopkiämde inspärras, och i sadarva lali- 

genombovva tarmkanaien och sprida sig bland ineüvorna , 

da man i synnerhet funnit dem i-trakten af njmama, ja- 

liil och. med öära hjertat. I detta sällsamma fall fa de cn.; 



xoi färg öch hafv'Ä T>Iifvit kallade hjertmaskar af de okun- 

nige. Skingrade i underlifvet lia de icke sälian utkrupit 

genom brockskador; och lifcöppningar hafva upptäckt hän- 

delser, der de tjocka tarmarne och sjelfva-bläsan varit ge- 

nomstungne, som Fischer, van Swieten, Baidinger, IVe- 

String o. fl. iält tillfälle bevittna. Det är tydligt alt brist 

p§ föda och trängseln nödgat maskarna att soka sä on'a- 

turliga utvägar. Rysvärdt är det stora antal man sett dem 

utgöra,. antingen ätskilde eller klampvis at' mer än bun- 

drade tillsammans förenade. Likväl kunna sädana gäster i 

mingd iinnas, utan att r-öja sin närvaro genom n-ägra ut- 

märkta symtomer, säsom hos feta oeh slemfuda personer, 

och de hos Iivilka genom sega-, klibbiga och mjolaktiga- 

nrringsmedel eit sädant klister danas i tarmarne, sorri är 

för maskarna den angenämaste föda, och hälier dem i ro 

och stiiihet inom deras näste. Emediertid fordras det sä- 

kert ialfenhet (receptfvitet) och form beredaml'e orsaker 

tiiSl deras mer och mindre utvecklande. Sannolikt äro de 

dock af naturen ärnade att äfverr gagna genom uppsupan- 

de af de öfverHödigt slemmiga vätskor som i tarmarna 

sanlas, och blifva försE vid dessas svagare tiilständ och 

tilragande slapphet, samt genom mängdc n, en sjukdom 

och pläga i följe af den retrring de göra , samt upphof tili 

da förunderiigaste verkningar. Det är dä som läkarens ät- 

gerd bür af nöden, dcis alt söka' forandra anlaget att hyv 

sa dessa krak,.dels att genom meclel mota de oiägenheter 

som af maskarne föraniedas, förstöra deras slemriästen 

döda sjeh’va maskarna samt drifva dem ur kroppen , och' 

ändtfigen lörekomma en framdeles utveckling af ämnet el¬ 

ler eggen for en tilikommande och lika piägsam aftöda. 

Tab. i2. Hg. i. Masken i nat. stöilek. — a. iiufvudetr 

med värtorna. — b. stjerten med dess öppning. — 2. en 

han mask uppskjarem pä laagden. — a. munr.cn, bb,— mat- 

sürupen. — cc. magen, — d-d. tarmkanoieii.. — ee. sädes- 

Jcärlen. — ff. sädesbläsorna. — g. parningsorg. aet (ei'ter 

Jördens•). —. 3. honans slägtsdelar särskiit imagne. •— a,. 

öppningen tili moderslidän, — bb. den k'ufnn hi modern, 

hva.s horn siuta vid dd. — cc. de slingrande rbr genom- 

hviika eggen löras. — 4. hnFvudändan. — 5 de tre värtor- 

na. — b. sijertändan med 6ppnin:». 7. nägr r 

ut eggstockarna, myckt t iorstorade. — (frän Jörda-\ 
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SPRING-MASK. 
ASCARIS Vermicülaris. Pä F. Pjeni-Mato; pä T. 

Springwurm, Pfriemenschwantz, Darmschahen; pä 

Fr. Ascaride vermiculaire; pä Eng. Bois; pä 

D. Börne-orm, Smaa Spolorme. 

Kröppen trind, trädlik, slät, vid sidorna fint 

krusad (crenatum). Hufvuclet trubbigt, med 

en bläsa a ömse sidor. Sljerten syllik. 

Linn. Syst. Nat. 6. p. 5oag. Ej. Faun. Sv. p. 1269. — Cuvier Tab!. 

E!em. p. 636. — v. Phelsum Hist. Ascarid. — Müller Hist. Verm. 1. 

a- P- 34- — JÖrdens Entora. 2. 19. tab. 2. fig- t-5‘ Blocks Eingaw. 

W. s. 51. — Acrel Kir. Hand. 

X-Jäkare-konstens äldste fader tillade detta sä väl som 

spolmasken bekanta maskkräk, det namn som man behäl- 

lit sedermera för heia slägtet, ehuru benämnandet tili sin, 

betydelse (springa, dansa, af det grekiska etv) 

synes bäst passa tili denna art, som medelst sprmande 

visar en utm'irkt Jifijghet i sina rörelser. Springmaskarne 

skiijas lätt härigenom Iran ungarna af den förut beskrifne, 

hvilka stundom intaga samma plats som desse, och föror- 

saka iika plägande känslor. 

Alt Springmasken vore blott larv af flugor, som nä- 

gon gäng föregifvits, är en irring som ej behöfver veder- 

läggas. Heia bildningen bevisar hans ätskillnad frän flug- 

masksrne, och hans trinda elastiska kropp samt med 3 vär- 

tor försedda hufvud föranleda oss att, oaktadt andra skilj- 

aktigheter, förena honom tills vidare med Spolmaskarnas 

slägte. 

Vanligt hinner han sallan tili *- tum i längden och 

är knappt i linie bred. Den främre ändan synes trabbig 

och tjockare, och kroppen aftager smäningom samt slutar 

sig i en syllik stjert. Huden är längs öfter sidorna fint kru¬ 

sad, men för öfrigt alldeles slät utan minsta tecken tili 

Spolmaskens ringar, icke ens med synglas möjliga att upp- 

täcka. Färgen är smutsgul i följe af bostället, men bür i 

vatten alldeles hvit, samt yttersta stjerten genomskinüg. 

Om masken undersökes med beväpnadt öga, sä fin- 

nes den trubbiga hufvudändan försedd med tre ganska 
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smä sngvärt-or och en afläng bläsa pä hvar sida ona huf- 

vudet. Yid värtorna börjar mynningen för mgröret, som 

inart ntvidgas tili mage, hvarifran en. enkel kanal löper an- 

öa tili stierten, pä lika satt afsmalnande som denna. Kö¬ 

nen äro bestamdt ätskilda. Hos honan upptäckes derjemte 

tu mycket större vor, fwiiket. än hopsnörpes och an ut- 

vidgas, samt slingrar sig omkring f af den smalare delen 

af näringskanaien. Det ärtroligt att detta är fortpiantnings- 

or»«net. Goze har seit deri en mängd smä dunkla läng* 

vunda kroppar, som utklämmas genorn en liten öppning 

pä. buken och .:iro väl ej nnnat än egg, ehuru han anser 

dem für embryoner. Samina organ synes enklare hos ha- 

nen, och icke sä slingrande eller Knfitigt., utan nagon iik- 

neise tili egg. Inemot sL).ertens ända kan oeksä en punkt 

eller öppning upptückas. 

Dessa maskar träffaS sä’llan högre upp an i ändtarmen, 

och som de der valt deras näste, sä är ej svärt att forkla- 

ra huru de äfven knnna inkomma i lifmodern, en händei- 

se som ända Iran Hippocratis tid blifvit af mänga besatl- 

nad, äiven som vär Acrei seit dem irmästlade i sjelfVa u- 

rinbläsan. Barn äro framför andra af dem besvärade, emedan 

maskarne hos dem ästadkomma en odräglig kläda, behof af 

en ofta förnyad stolgäng och retelse pä uringängarne, utom 

flera olägenheter. De bortgä i mängd nied det som afiöres, i 

hviiket de hvimla; äi'ven kunna de utkomma ensama, som 

man anmärkt hos en person-, frän hvilken hvar natt i io 

är efter hvarann sädane bortgingo. Vanligasfc piäga de va- 

ra orolige om aftnavne och naitetiden. Botemedien moC 

dessa kräk vinnas genom lättare maskdriivande saker, 

vrtjölk-klistirer försatta- med hvitiök, äfvensom beska al- 

kok, säsom pä koloepvint, pä lika satt an-vä&da, stolpiller 

af ftäsk,, o. s. v. 

Tab. 12. fig. 8. Masken i naturlig storlek. — g, en 
Mona, pä längden öppnad. ■— a. munnen med dess 3 vär- 

tor. — b. bläsorna pä sidorna af hufvudet. — e. stjertän- 

dan- — d. e. strupens och magens delar. ~— f. öppningen 

för honans slägtorgan. — gg. de inre l'ödelse-organerne. 

— iv. den m tili stj,ertspetsen forsatte näringskanalon. (ef- 

6er Jördens). 



SYENSK ZOOLOGI, 

eher 

Svenskci Djurens Historia 

m cd illuminer ade Figur er. 

FÖRSTA BANDET. 

HATTET KJO 3. 

Inn eh all er: 

Ra£ i5. 

Trana i4* 

Ätlig Groda i5. 

Tunglik Flundra 16. 

Fjärilen Machaon 17. 

Trägards-helix-snäcka 18. 





n:o i 3. 

RAF. 
CANIS Vulpes. Pä F. Kettu. Repo. Pä Fr. Renard. 

Pä Eng. Fox. Pä T. Fuchs. Pä Ital. Volpe. Pä Sp. 

Raposa. Pä D. Rev. 

Hufvudet är bredt med afsmalnande Nos och 

hvita Läppar. TJtöronen stä upprätt och äro 

liksom Framfötterne svarta. Svansen är myo 

ket harfull, rak, med hvit spets. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. i. p. CI. i. Mammh. Ord. 2. 

Ferce. — Faun. Svec. n. 7. — Mat. Med. n. 6. — Retz. Faun. Sv. p. 9.— 

Thunb. Beskr. pä Sv. Djur s. 7. — Sclireb. Sangth. 3. s. 554. t» 90- 

Buffon. H. n. 7. p. 75. t. 6. — Pennant Britt. Zool. 1. p. 7* 

l^^aturen synes ifrän början hafva skänkt Räfven ät Nor¬ 

den, ehuru han sedan tiliegnat sig aila luftstreck ernella« 

begge Polerna och vunnit för sitt skaplynne en ryktbarhet, 

icke mindre känd af den heliga an profana skriftställaren, 

bäde för och efter Esops tidehvarf. 

Räfven liknar närmast hunden, särdeles med sina inre 

delar. Gemensamt med honom och heia slägtet har han (i 

fr amtänder i öfra kähen, och liha mänga i.den nedra; 

enhla inböjda betar samt 6—7 oxlar pä hvardera sidan. 

Han ätskiljer sig dock genom formen af hiifvudet, som är 

i jemförelse med kroppen, större och bredare än hundens, 

samt utmärkt spetsigt ät den med märkbara morrhär för- 

sedda nosen; har kortare öron, större svans, lurfvigare 

och längre här, ögonen snedare ställda, och en egen, 

stark, obehaglig lukt; men än väsendtligare tyckes hans 

naturliga egenskap vara, att icke kunna fulikomligt tämas, 

i följe hvaraf han liksom tränar och dör af ledsnad, da 

hans medfödda frihet beröfvas honom. 

Sjelfva kroppens vanliga langd utgör en aln och 2—4 

tum, den raka svansen oberäknad, som ensam hinner tili 

tre qvarter. Färgen är allmännast hvad man kallar Rad 

som en Räf, fast nägot blandad med hvitt i pannan, vid 

skuldrorna och längst hak pä ryggen, samt yttre sidorna 

af bakbenen. Likasä synas kinderne och strupen hvita, 

men bröstet och buken deremot gräaktiga. Ändteligen ly« 

ser spetsen af öronen svart', och svansens yttersta ända vi- 

sar en utmärkt hvilliet. Att vissa förandringar i s’torlek 



kunna stundom gifvas, äfvensom i färgen, ombytt i silfrer- 

jern* elier blägrä, andre mörke under halsen och buken, 

och hos andra ett svart kors pä ryggen, hvarefter Räfven 

tlä benämnes, är utan tvifvel lika sant som möjligt; men 

om han alideies ombytes tili hvit,som Ridinger uppgifvit, 

hvarmed kanske menas Fjällrackaji (C. Lagopus), eher att 

Brandräfven (C. Alopex) är blott en afart ai den allmän- 

na, rilltro vi oss icke nu i stand att med visshet bedöm- 

ma. Yi anse emedlertid deras päsläende vara mindre 

rimligt, som velat förena Räfven med nägon af Hundens 

mängfaldiga biarter. Det är sant, att man knappast /in¬ 

ner nägon väsendtlig skillnad da hvar och en af dess lem- 

rnar jemföres med somliga hundnrs; men utom det att en 

viss kroppsställning och dess rörelser, icke mindre än 

hans naturliga egenskap att aldrig blifva rätt hemtam, ka- 

rakteriserar Räfven säsom en egen art i sitt slägte, synas 

äfven de fäfänga försok som enligt säkraste uppgifter blif- 

vit gjorde att para honom med hundar, bekräfta det. 

Torde hända att den fräna Inkt som ätföljer honom, är 

ocksä en orsak hvarföre hundar sky lör hans sällskap. 

Framför allt är hans urin stinkande, och liksom sjellve- 

tande det samma, gräfver han tidtals en häla i jorden, 

hvaröfver kroppen utsträckes , da han sedaa betäcker den 

lemnade vätskan ined jord efter kattens vana. Dock Iär 

icke detta alltid ske, utan Räfven, ätminstone om vintern, 

blott härma hundarne. En drägligare änga nästan lik vio- 

lens eher den af musk, föregifva likväi mänge skola utdun- 

sta frän en liten fläck ofvanför roten af svansen. Det är 

med denna härrika del som Räfven säges stundom förlusta 

sig, i det att han svingar sig i ring för att fänga honom. 

Han lägger den äfven om nosen da han sofver, hvarvid 

han väljer samma rundade sätt att ligga som hunden. 

Sömnen är äfven ofta sä djup, att han under denna lätt 

kan öfverraskas. Men da han blott hvilar elier lurar pä 

sitt rof, ligger han pä buken med benen längt utsträckta. 

Tolf mänader gammal, är han gemenligen fullvuxen, och 

uppnär ungefär 14—15 ärs älder. 

Räfvens vanliga röst är ett kort och hastigt skällande, 

som slutar sig i ett starkare Ijud nästan likt skriket af en 

Päfägel. Men han röjer äfven ett olika Iäte efter de sär- 

skilta känslor som röra honom; det är olika da han jagar, 

— dä han längtar — särskilt hans knurrande äfven som 

hans jemraerlät* och ändteiigen annat det smärtan tvingar 
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af honom, hvilket sällan höres oni icke det ogonblicket da 

skoitet träffar. Men under fördnbblade och äfven nrör* 

clande käppslängar yttrar han icke det minsta klagoljud, 

utan i det stäiiet söker att iörsvara sig förtviHadt med 

tänderna, och släpper icke gerna det faste han funnit lör 

dem. Om hösten och vintern, da snört betäcker falten, 

yppar han sin närvaro genom ett beständigt skällande, 

men höres sällan eher aldrig värtiden da han vanbgtvis 

ftilier häret. 

I följe af en honom egen drift söker han ett bestämdt 

boställe under jorden, beläget antingen pä fria fället, el- 

ler under trädrötter, i bergskiyftor och hälor. Sällan gräf- 

ver han sin kula sjelf, utan inkräktar heilre sädana nästen 

som gräfsvin och kaniner innehafva. Han utdrifver dem, 

och utvidgar boet efter sin beqvämlighet samt förser sig 

med Hera utgängar, att i nödfall kunna med mera lätthet 

undkomma. Om, i synnerhet, trakten är kal, utan bu- 

skar och andra gömställen, säsom högt gras och sädbe- 

vuxna äkrar, döljer han sig iblnnd om dagen i hälan, 

sofvande; likväl träffas han stundom i vackert väder, ut- 

sträckt pä stammen af nägot nedfallit träd, men merendels 

i skygd af buskarna, begagna sig af solskinet. Om nät- 

terna ater är han mycket rörligare för att föda sig och 

göra byte. 

Löptiden infamer i slutet af Februar! eher i början af 

Mars mänader. När Räfven är knappast ärsgammal, bör- 

jar han att para sig. Härtill väljes alhid natten. 2—3 
Räfhanar följa da honan ät, och inkrypa med lienne oni 

dagen i*boet, eher i hälor för att icke synas. I nie vec- 

kor gär hon drägtig och fär (sätter) aldrig mindre än 5, 

men väi 5—7 uhgar, hvilka, i början 11 dagar blinde, 

di henne nägra veckor, och fÖrses sedan med andra lifs- 

medel, tills de efter en mänad, först ledsagade af modern, 

utkomma för att söka sin egen lycka. Deras färg liknar 

den af huijhären pä de äldre, neml. askgrä. Svansen 

är äfven slät och ej lurfvig, sä att man snart skulle 

misskänna deras Ursprung. 

Räfven hämtar födan mest pä lefvande djurs räkniner, 

sädana som icke öfverträffa honom i styrka. Utom större, 

säsom rädjurskalfvar, harar, kaniner och Jam, sparas 

icke heller de smärre, t. ex. skogsmöss och mullvadar, 

med hvilka han gycklar Jiksom katten, innan de förtäras. 
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Men i synnerhet är han fjäderflockens buse och framfor 

andra hemläglarnes, hvilkas egg äro läckerbkar för ho- 

nom. Likväl försmär han icke grodor, paddor, ödlor, 

man saiger äfven ormar, /iskar, kräftor, skalbaggar, syrsor 

och andra insekter. För orribyies skull eller för nöden 

tjena ocksä saftigare rötter och trädfrukter, men pästäs 

allmänt vara storätare af drufvor. Han synes äta alk med 

snälhet, och som häning är särdeies smaklig för honom, 

skyr han icke att angripa samh allen af bien, humlor och 

getingar, hvilka, oaktack det förfärliga motständ de göra, 

omsider nödgas lemna platsen ät den • oblyga gasten. 

Jgelkottens taggiga yta kan icke skydda honom för Räf- 

ren, som rullar honom med tassarne tiils djuret mäste 

ntstracka sig för att nppofFras. 

Jemte ett sädant behof och böjelse tili rofaktighet och 

med skarpa sinnen äger Räfven den utmärktaste vighet; 

men som styrka felar honom, mäste han i dess Ställe an- 

vända list och tälamod , hvilka ofta leda svagheten säkra- 

re än djerfheten den förra. AUa hans rörelser och företag 

synas medgifva ett slags slutkonst hos honom och förmä- 

ga alt öfverlägga. Hans fintlighet visar sig pä mänglaldiga 

sätt, och en af dess förnämsta verkningar är utnn tvifvel 

den att förskaffa ett boställe, som skyddar honom för 

oväder och tiilika tjenar honom tili fristad. Ofta spar 

han sig, som förut sades, mödan, att sjelf bereda sin bo- 

ning, genom det att han gor ett annat djurs tili sin egen. 

Eljest, ora han af nägon orsak beslutar, eller tvingas af 

xädsla att ornbyta sitt fordna tillhäll, bemödar han sig att 

genom tidiga besök utspeja de tillllyktstälien som pä en 

«mnan ort kunna passa honom. Finner Jian Hera sädana, 

i synnerhet gamla Räfkulor, putsar han dem rena , innan 

han tili slut väljer i nägon sitt tilihälJ. Skulle han under 

detta störas pä minsta sätt, sä försvinner han ater snart. 

Men fästad pä ett stalle, kringlöper han innan kort heia 

nejden, tar känning af byar, kojor, eristaka 1ms, vädrar 

©pp hönsen, iakttar hvarest hundar och buller höres och 

tvertona; samt utspanar de betäckta platser som i händelse 

af fara kunna blifva hans skyddsort. Alk tyckes visa en 

förutsigt af mänga möjliga händelser. Miss trogen och var- 

saiu, later han sällan bedraga sig att förfölja det djuret 

som flyr undan för honom; han lurar snarare pä sitt rof, 

©ch krypande tar det med ett. skutt. Fullkomligt säker, 

sitt lugnet herrskar der han uppvädrat hönsen, ijörsöker 
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han att smyga sig dit, och hans naturliga snabbhet lanar 

honom deriill medeJ. Möter han nu intet hinder, begag- 

mar han tillfäilet att fördubbJa sina mordbragder, bortför 

hvad han dödat, tiils den annalkande gryningen päskyndar 

hans ätertäg, för att icke löpa fara att upptäckas. Haix 

samlar sig lifsmedel lör iJera dagar och gömmer sorgfälligt 

sina byten än här och der undermossan, och än i sin kula 

tili framdeles behof. Kanske bör det räknas honom tili 

förtjenst, eher som ett större prof af hans slughet, alt 

sällan elier aldrig genom inbrott eller äverkan ofreda det 

Ställe som gränsar intill hans hemvist. Kommer han pä 

en trakt der villbräd trifves, är den icke mindre vidt iält 

för hans Hntlighet. Han löper igenom den med nosen i 

vädret, stjäl sig längsefter den buskbevexta parken, upp- 

täcker fjäten af en bare, ser flägten af eu rapphöna, lurar 

pä dem med undi'ansvärdt tälamod, och under det han 

nalkas dem med lälta steg, lyckas han ofta i försöket att 

ertappa dem. Likväl är icke alltid jagten föremälet för hans 

kringströfvande; han äterkommer sfundom tili de stallen 

der han nyligen mättat sig, framsmyger sig och undersö- 

ker alit som synes nytt för honom, fast med djerfhet i 

man som hans förra försök Jyckats. Emedlertid, som vissa 

saker äro läekerheter för honom, sä kan han genom dem 

narras i snaran, orn han icke dessföiinnan lärt känna 

den, ty da blir den fäfängt utsatt -för~ironöm. Hans fina 

lakt varnar honom for gillret, och begreppet om fara öf- 

verväldigar alla andra begär, da han flyende söker genast 

en säkrare nejd. Det enda som kan göra att Räfven tili 

en de! förgäter sina vanliga försigtighetsmätt, är ömheten 

för ungarne, och nödvändigheten att föda dem säsom in- 

neslutne i samrr.a kula, Detta gör föräfdraHie, och i syn- 

nerhe-t modern, mera djerfva än de äro det för dem sjelf- 

va, att trotsa faran. Den gemensamma omvärdnaden 

synes dana böjelser som sträcka sig utom de i'ysiska be- 

hofven. Denna ömhet som förmär Rälhonan att glömma 

sig sjelf, gör kenne oändeligen uppmärksam pä allt som 

bär utseende af väda för hennes aiföda, hvilken hom, om 

boet ofredas, strax söker att vid nacken bortbära den föl- 

jande natten. 

Men om det är Puäfvens fÖrdel att äga ett visst bo- 

5tälle eher tillhäll, sa är det äfven ett medel för hans 

ovän att angripa honom. Han upptäckes; men Jägaren 

tned alla sina redskap tarfvar erfarenhet nog att icke be- 
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dragas. Den forfoljde soker att dölja sig i sitt näs-te, da 

han märker den fara som hotar honom, och lider den 

yttersta hunger förrän han blottstnller sig. Und er denna 

i'ruktan är han likväl icke overksam alt med styrkan 

af sina klor göra sig nya utvägar Iran sin kula, iör att 

rädda sig. 

Till Räfjagt brukas hundar, ibland hvilka Hansen (Le 

Basset.) säges vara den tjenligaste att äfven inkrypa i de 

häligheter som leda tili Rafvens näste, i synnerhet om 

dir Fmnas ungar. Under det honan soker försvara sig 

emot htinden, gräfves om möjligt en öppning ofvanföre, 

hvarägenom hon kan gripas. Detta kan dock ofta icke 

lyckas, om boet ligger under en klippa, eller träds rötter 

eller i en bergsrefva. Ocksä genom vatten som ingjutes, 

eller modelst rökning kan Räfven stundom utdrifvas; men 

det vanligaste och säkraste sattet att jaga honom, är, att 

Fürst tilltappa hälen pä kulan, jemte hvilken Ja’garen häl- 

ler sig nära för handen. Nu släppas hundarne, beqvämli- 

gast eller sparen i nyfallen snö om vintern, och da de f'ä 

upp Räfven, soker han sig genast tili boet, der Jägarens 

skott möter honom. Träffar det icke, sä flyr han med 

största hastrghet; men sedan han gjort ett vidlyftigt om- 

lopp, äterkoinmer han tili sitt boställe, der han antingen 

säkrnre faller for hagelsvärmen, eller, ännu skottfri, försö* 

ker att med flykten rätt fram frälsa sig da han finner in¬ 

gangen tillspärrad. Paiforce-hundar äro de niest skicklige 

att upphinna honom, men han irrleder dem ofta genom 

Joppot pä de rnest ovägade stallen, der hundarne med 

svärighet kunna efterfölja *). 

Ett beqvämare sätt är att fänga Räfven med gropar, 

räfgardar, saxar och ätlar eller luder, som äfven löfgilias 

med rafkakor och andra dödande medel. Giller och fiil- 

lor xriisslyckas deremot som oftasl. Isländarne lägga ett 

dödt kreatur ut pä fria faltet, dit odjuren lockade af 

lukten, snart samla sig och fällas af skyüen som döljer 

*) Herr Öfr. Jägmäst. Ström, som med stör insigt i sitt yrke, Xörenar 

dervid mycken erfarenhet, har, utom andra underrättelser äfven 

benaget meddelt den, om ett af honom användt sätt att jaga Räfven; 

neml. att i ny snö följa sparet efter och med en pipa giJVa en el)ei 

par personer i sällskapet tillkänna hvartut det gär, da de taga förhäll 

och skjuta honom. hvilket lyckas yäl, emedan han icke gär längt 

undan den som följer sparet, och sällan löper vidt ut, som sker da 
hundar brukas vid jagten. 



sig i en derföre upprest Koja cller skjal. Detta svarar 

ungefär mot jagttermen: att shjutas für glugg. Lapparne 

vinna samma ändamäl pä nastan Iika sätt. De iägga kött- 

stycken i snön som af Räfvarne uppsökas, men hvilka fä 

genom lossade böss-skott deras bane. Denna jagt sker 

vanligen i mänskenet. I brist af krut, begagna Osiiaker- 

ne sig af ett sJags sjeJfskjutande bägar, som ställas i djupa 

snön rnot en snödrifva, der fiskräk nedgräfves; Räfven 

snäl efter detta födämne, uppkrafsar betäckningen, men 

vidrör den spända bägen tili sin olycka. Ett dyiikt., fastän 

pä olika sätt inrättadt Giller, kalladt hlinpzi, brukas i Li- 

kino Socken i Ryssland, bade för Rälvar och Harar. Lik- 

väl torde, ibland alla sädana redskap, räfsaxen lörtjena 

företrädet. Pä ett jemt ställe lägges denna med upp- 

spända Ijädrar och iäs pä jorden, der man sedan utströr 

agnar af hafre och dyiikt för att dölja den. Ett bete af 

kött eller bröd stekt i osaltadt smör och beströdt med 

kamfert fastbindes nagot utom pipan med en träd fästad 

i haken af läset; Fisk skuren i bitar af valnöts storlek är 

ock ett tjenligt ämne. Sjelfva saxen, utom hake och läpp, 

smörjes derjemte med en Vittring gjord af vax, myrra, 

gammalt osaltadt smör och rödlök som stekes i ett sten- 

kärl tills löken blir brun, hvarefter kamfert lillägges och 

alltsammans pressas genom linne, samt kallnadt göres tili 

en kula, som förvaras tili bruk, i glas eller bläsa. För 

att locka Räfvarne tili stallet, stekes en kräka eller katt, 

som bunden vid ett strek, släpas omkring pä marken. 

Äfven tjena fiskbitar strödde.här och der orn snö icke fal- 

lit. Sedan Räfven uppätit betet en eller annah gäng, ut- 

lägges saxen, och blir pä siäilet liggande ; likväl bör den 

vid saxen fästade hiten (stälibrocken) täckas ofver dagen 

med ett säii, granris eller dyiikt; dä denna be'läckning 

ater aftages orn aftonen. Flere dagar kunna likväl förbi- 

gä, innan Räfven torde vidröra det försätliga betet, sär- 

deles om lukten lörekornmer honom främmande. Äfven 

redan iängad tsaxen med ett ben,har man fnnnit honom 

liafva afbiiit detsamma, och rymt med de tre öfriga, sä- 

som tillräckliga alt framdeles förse honom med sin bei’gning. 

Bruket af dylika medel *ha vunnit laga helgd i Hera 

Europeiska lander, genom författningar tagne sä väl mot 

Riifvar som andra af odjurs namn och egenskaper. De 

äro nödvändige, icke mindre för 8tt sätla en gräns för 

väldsveikarens besök kring gärdarne pä landsbygden, an 
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att genom hans fängande begagna skinnet tili vinterplagg, 

aäsom pelsar, mössor, muffar, slädfällar, vantar m. rri. De 

af gamla Pcäfvar äro bäst frän medlet af November tili 

samma tid i Februari. Hos oss betalas vanligen ett väl 

Jullh&rigt Räfskinn med 2 R:d. Banko. En mera betydlig 

handelsartikel utgöra dessa slags skinn i Ryssland, hvar- 

ifrän en myckenhet föryttras tili Kina, der de betaltes 

lÖrr frän 80 Kopek tiil en Rubel stycket, och förmodligen 

nu mera, da Ryssarne sjelfve upphandla dem hos oss iör 

olvannämde gangbar« pris, som likväl är vida mindre än 

hvad de svarta R,äfskinnen kosta, hvilka anses sä kostbara 

att ett enda varderas tili 400 Rubel. Detla dyra pris har 

ocksä gjort att man päfunnit sätt att svärta skinn af alb 

männa Räfvar. Fjäü-Lapparne bruka under kallaste vintern, 

som Leem berättar, liksora halsdukar af vanliga unga Räf- 

skinn, med svansen nedhängande pä axeln, och enligt 

Steller äro Kamsefiadaiemes kläder ofta gjorda af sädana 

skinn. Derjemte hälles sjelfva köttet tili godo af Ostia« 

ker, Grönländare, Tunguser och Kalmucker, och njute* 

sä som ett ätligt slags villbräd äfven i Europa pä de orter 

der vinrankor vexa, och vid den tiden om hösten da Räf. 

ven fätt bull pä drufvornas bekostnad. Köttet säges dä 

vara mindre hlrdt och motbjudande. I Läkarekonstens 

forntid brukade man de mesta inelfvorna af djuret, säsom 

lafvern, lungan, tnngan, gallen, mjelten, testiklarne, blo- 

det, fettet och orenligheten. Längst af alla behöll man 

lungorna tillredda som medel i lungsot, och istret tili 

smörjningar af sammandragna lemmar och vid förloracl 

rörlighet af ledgängarne. Man anser nu mera detta allt 

säsom öfverüödigt och använder det icke vidare, om ej pä 

nägot stalle t. ex. i Persien, der istret smordt pä händer«* 

tros förekomma kylsär och frostknölar. 

Tab, — fig. är tecknad efter en lefvande Räf, 
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trana: 
ARDEA Grus. Pä F. Kurki, Pä Fr. Grue. Pä Eng. 

Crane. Pä T. Kranich. 

Kröppen är askgrä; Nacken man fjäder och 
knottrig. Hakten och Hingpennorna svarta. 
De in re Täckjjädrarne pä vingarne längre., 
hängande och slarfvige i kanten. Stjeiten 

svartaktig. 
Jaitxn^ 1. a, p. 6ao. 4. CK *. Avjrs. Ord. 4- 

Grallce. — Faun. Svec. n. 161. — Retz. Faun. Sv. p. 167. — Buffon At. 

7, p. 286. t. 14. — Ejusd. Planch. enlum. t. 769. — Ej. Naturgesch. d. 

Vogel durch Otto. 25. B. p. 89- — Pennant. Britt. Zool. a. p. 629. 

App. 6. — Ej. Arct. Zoo!. 2. p. 452. — Latham. lud. 2. p. 674. — Ej, 

Gen. Synops. 3. p. 40. — Pallas. Naturgesch. Merkw. Thier. IV. p. 6- 

D c Fäglar som vi känna linder namn af T^adare, ut« 

märka sig vid första äsynen med sina halfnakna lär, länga 

smalben och fötter hvarmedelst de vandra med lätthet pä 

den ofta öfversvämmade stranden af sjöar, floder och haf, 

der de under gäendet synas liksom pä styltor wpplyftade, 

och hvilket gifvit Ursprung ät det systematiska namn som 

v. Lnstrk tillagt dem. Längden af deras halben och tär 

hindrar att de icke nedsjunka i dyn, och den länga halsen 

och näbben, merendels i lika förhällande mot mattet af 

benen, gör dem skickliga att hämta sin föda pä väta och 

tumpiga trakter utan att vattenytan röres af stjerten, som 

hos större delen är ganska kort. Naturen synes ocksä 

danat dem tili gängare med formäga att icke snart trött- 

na, och längden af hälbenet samt den egna formen af 

dess ledgäng bidrager äl'ven, att de liksom beqvämligare 

stä pä fötterna och äfven pä en ende. De fleste föra un¬ 

der flygandet benen utsträckta bakom kroppen, för att 

hälla den i jemvigt med halsen; och de flyga vanligen 

med utmarkt snabbhet, i synnerhet da de uppkomma i 

den hogre luTtkrefsenTDen'^riFtän^^^ för- 

enad vid basen med den medlersta genom en hinna, och 

tummen saknas stundom hos nägra. födan hämta de mest 

ur Djurriket, bland fiskar och de krälande djuren. Andre 

Ster ätnöja sig med maskar och insekter. Näbbens sryrka 

är inrättad efter deras bestämmelse. De som «ga den 

trubbig, svälja ofta rofyet utan att dela det, linder det 
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andre genomborra eller stycka detsamma. Honorna värpa 

oftffSt flera egg, som de, grensle stäende öfver aastet, 

betäcka, och ungarne lemna eggen ganska Iifliga hos alla 

de arter som söka deras bon pä jorden, och icke egent- 

ligen sörja för deras nyfödda efterkommande. 

Tranan tillhör ett slägte af denna sä danade stora 

familjen af Fäglarne, och ibland dem som äga en läng 

och stark näbb, ty andre hafva den mycket förkortad, 

och en del ganska spenslig. Slägtkännemärket bestär i 

ett längt, rän, h^ns^z; rragot hogMömdt nch skärande 

71 äf, med en djup fära gäende Jramät frän de smala 

näsborrarne, och fötterne äro ?ned fyra tär jörscdde. Ge¬ 

mensamt hafva de alla länga smalben, en hög resning 

och läng hals, och nara sig hufvudsakligen af fiskar och 

amfibier. 

Ehuru Tranan enligt sin natur säsom flyltfägel besö- 

ker ärligen sydligare polhöjdcr än vära, mä hon billigt 

kallas hemioding hos- oss, äfvensom i de Iänder af Europa 

och Asien, som hafva samma läge, emedan hon alltid ä- 

terkommer, för att under den blidare ärstiden der para 

sig och förökas. Hon är en stör fägel, som stäende med 

rak hals hinner höjden af z\ tili 3 alnar. Kröppen, nsk- 

grä tili färgen, uppnär tie markers vigt. Hufvudets öfre 

del betäckes med glesa, svarta och styfvare här, men nac- 

ken är alldeles bar, och den värtfulla huden, särdeles pä 

hanen, röd, med en trekantig grä fläck sti'ax nedanföre; 

Näfvet är 4 tum längt och mörkgrönt, samt tungan bred 

och i ändan hornaktig. Ifrän de med röd ring omgifna 

ögonen, eller frän tinningarne, löper ä ömse sidor en 

bred hvit rand längs efter heia nacken'nedät halsen, hvil- 

ken tillika med halfva strupen är nästan svart, äfvensom 

stjertfjädrarne, särdeles i spetsarna. Mest svarta synäs dock 

vingpennorna, af hvilka de andra täckfjädrarne i ordnin- 

gen äro betydligen längre, slaka och pä sidorna nedhän- 

gande samt slarfviga eTTer”Kkasom Frisersde i kanten, och 

ktmna, da fägeln det vill, uppresas. Till hälften finnas la¬ 

xen bara man fjäder och svarta liksoip fötterna, pä hvil¬ 

ka icke tre tär äro, som hos. Storken, med hud förenade, 

man endast den medlersta med den yttre. Luftstrupen hos 

hanen har i synnerhet en märkvärdig bildning. Trängande 

genom en öppning pä bröstbenet djupt in i bröstet, gär 

den, efter flera yridningar, äter ut genom samma häi för 
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att komm» tili lungan; och dessa krökningar och det gen- 

Ijud som deraf uppkommer, orsaka den starka rost som 

fägeln äger, rnen som den först fär vid ett ärs ätder, ty 

ungarne horas endast pipande. Den muskujösa «lagen är 

försedd med en dubbel bUndtarm, hvaremot Tranans slag- 

ting, Hagem, blott har en. Hon skiljer sig dessutom Iran 

honom genom ett kortare näf samt kroppens stailnmg och 

färger, .Ändteligen äro vingame utmarkt stora, begaivade 

med den styrka som fordras för att Jyfta henne, kansne 

högst af alla fäglar i luftrymden. 

" T'ioije aT'denna egemkap ocfrlTn nredfodda drift att 

örnsa klimat, är mindre underligt att tranan visar sig an¬ 

der alla himmelsstrek. Men fastän Kolbe sett Tranor pä 

GodaHoppsudden, och Cook äfven pä kusten af Nya Hol¬ 

land, är val troligt att de vanhgen icke färdas pä andra si- 

dan Vändkretsarna, Nödgade af Norrpolens vintrar att flyt- 

ta, träffas de under den tiden, enligt de äldsta och nyare 

intyg, i Lybien, öfra delen af Nil trakten, Grekland, (der 

Thessalien kallades reclart af Plato Tranornas skörde- 

fält), Indien och Ganges stränder. Första höstkylan ma- 

nar dem tili resan, och denna sker med en ordning som 

förijenar beundran. Samlade, tillskapa de nnder flygandet 

en liksidig triangel, för att sä mycket lättare klyfva lüf¬ 

ten. Hotade alt af häftiga vindkast ärskiljas eher anfallne 

af Örnen, sluta de sig i en ring tätt tillsammans. Ofta 

täga de om nätterne, da deras gälla röst fötkunnar deras 

närvaro, anskönt sä högt i lüften att de icke synas. Stäm- 

man af deras anförare, som de valt sig, är starkast och 

kaliande, nästan liudande som klunk, klnnk, hvarigenom 

heia karavanen underrättas om vagen som tages, da alla 

svara, tili ett lecken att de medfölja. Under taget sänka 

de sig stundom tili jorden, för att hvila, äfven sker det 

om stormigt väder befaras, som gemenligen förespäs med 

liäftigare rop om dagen. Medan de hvila eller sofva, läg- 

ga de hufvudet nnder ena vingen, stäende merendels 

pä ett ben; inen anföraren vakar med uppräit hals och 

ger en abnaTkahcTe TarJPg^Tasf~«1ed“‘äm-f>rn illkänna. Man 

har sedan längtid tillbaka pästätt, att de höllo en sten i 

den upplyftade foten, för att, i händ.else af slummer, 

genom stenens fäilande, uppväckas. Vi väga icke svara 

JFör sanningen haraf, emedan säkrare vitsord eher ätmin- 

stone sednare uppgift saknas än af Plutarch och Aldro- 

vandus. Da de ater uppilyga, kostar det dem, liksom 
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al]a stora vingade djur, ntom Roffäglaroe, Rägon nioda 

att svinga sig opp. De löpa da furst nigra steg och upp- 

iyfta de atarka vingarne, hvarmedelst de smäningom höja 

sig tills farten ökas och höjden omsider vinnes. Pä detta 

sätt Hytta de Tram och äter, och kallades derföre i form 

tiden bade schyliske och Jybiske fäglar, Del är likväl icke 

otroligt, att de pä somliga nordliga orter, tili ett mindre 

antal qvarstanna ölver vintern, som Rzaczynski anmärkt i 

Polen. Men detta gäller icke om mängden. Säledes, dl 

Österländska trakterne börja att af hetta uttorka, skynda 

de pä nytt tili Norden^ «nd« mot Poleirkeln, och man 

«er dem da äfven i Siberien sä längt som tili Anadyr Ho¬ 

den. De söka nu äter sina fordna bemvist, merendels i 

träskaktiga och rörbevexta nejder, der de lillreda sina 

bon i buskar omgifne af säf och vatten, för alt icke lätt 

upptäckas. Här värper honan b'lott tvä egg, länga och 

smaia, gulhvita och grä med bruna fläckar som synas 

större vid den trubbiga ändan af egget, hvilket i storlek 

öfverträfFar de största Gissens. Haraf kläckes en unge af 

hvardera könet, men yanligen sä sent att de knappt lärt 

att Hyga, dä de mäste följa sina föräldrar pa den länga 

resan. Under liggtiden fördraga de ingen af sina likar 

jemte näslet, sä saüskapliga som desse fäglar för öfrigt äro. 

Om ungarne kunna fängas, blifva de lätt tämde, men 

synas behälia deras naturligen djerfva och stridbara anlag; 

hvarföre de huggas gerna med näbben, och kunna äfven 

vara farliga för barn. I detta tama lynne blifva Tranor 

nöjsamma föremäl, som Plinius redan vetat berätta, dels 

genom deras löjliga alivarsamhet i gängen, dels genom 

lustiga sprang, under hvilka hufvud och hals krökas, 

stickor och strä upphämtas af jorden med näbben och 

uppkastade i lufLen äter fängas; de flaxa med vingarne, 

och skrikande iöpa efter de skrämda hönsen. Prof. Otto 

säg en Trana som Hög med sin ägare när han bortreste; 

och en annan som vaiiade Kalkoner och dref dem hem, 

da de aflägsnade sig ifrän gärden. Eiakt väder förespl 

de äfven genom skrän och rop; en egenskap, som sy- 

nes tillhöra äfven andra fjäderfän, säsom Päfäglar, m. m. 

Tranans naringsämnen samlas bade ur Djur* och Vext- 

riket, men hon ger utan tvifvel de förra löreträdet, ät. 

minstone den tiden hon sörjer för sin afföda. Vatten- 

Insekter och Amfibier, säsom Ormar och Grodor, äro säkert 
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begärlige, men fisk synes icke hora tili Tranornas matord- 

ning. Deremot äro de fruktansvärda för nysädda sades- 

fält, hvilka de vid Hyttningstiderna i stora hopar besoka, 

da sädane och i synnerhet ärtäkrar knnna af dem forsLo- 

ras, fifven sedan brodden upskjutit. Pä de med Bolivete 

besädda falten i vissa Polska Landskap, nödgas Bonder¬ 

ne uppresa vakthyddor för alt afhälla dessa gaster som 

ehest visa sig alltför varsamme, att icke kunna ai skytten 

lätt ertappas. Sä väl fordom som i sednare tider lar 

ä!Vcn brukats Hera medgl alt länga dem. De gamle Ro- 

inare kände der. Firgilius och Moralins tala oni t\l\t ocli 

snaror för samma ändamal, hvilket i löljande aldrar vun- 

nits genom Örnar och Falkar, som blifvit tili ffigeljagt in- 

Öfvade. Härtili har utan tvifvel smaken för köttet gilvit 

anledning, hvilket man häliit för en läckerhet, sä mycket 

mer, som det icke äger den traniga smak som ätföljer 

mänga af Vattenfäglarnes. I Romarnes tid brukades att 

bland skockar af gäss, liöns, dufvor och päfaglar äfvent 

uppföda Tranor, som Varro berättar, och Plutarch tilläg- 

ger, att man gödde dem i mörkret sedan ögonen blifvit 

igenklibbade. Vid de lysande gästebud som Domitian 

framför andra Romerska Kejsare anställde. iunnos alltid 

dessa fäglar pä bordet säsom bögt värderade; och Apicius 

nppger i sin ryktbara kokbok satten att anrätta dem. I 

mycket sednare ärhundrade behöll man ännu smaken för 

samma vildbrud; ty Willughby säger, att det i bans tid 

fördes alhnänt pä torgen i det moderna Rom, och Pen- 

ruint, att derpä sattes mycket varde i England för par 

sekler sedan, da Tranor, som nu knappt finnas der, voro 

allmänna, och 20 pence böter älades den, som olredada 

eggen. Da (i5ai; betaltes 16 pence för en Trana, hvil¬ 

ket var mer än för nagon annan iagel, som hos de lör» 

nämare eller vid stora högtider framsattes; t. ex. vid In¬ 

stallationen af en Ärkebiskop i York under Edvard 1P. 
da 200 Tranor jemte 1000 Kapuner och 4000 Dufvor, 

ntom större matvaror i jemförelse, blelvo pä listan förde.' 

Huru helsosnmt-d-etta iödfrrrme är, ha—n-Tv«rt alt med 

säkerhet afgöra; men-som en och annan af forntidens 

Författare redan ansäg det för härdsrmilt och mindre dug- 

ligt *), sä bör inan ej beklaga sig ölver förlusten af s&r 

dana stekar. 
Sä begärlig som Tranen var i Romerska koken, sa 

mycket prisades hon ock af den tidens Läkare, och änim 

*) Obsonium pessimum. (Epichann). 
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mer af Arabernes. Ögon, lefver, hjerna, galla, istret m. m. 

ansägs hvar för sig äga en välgörande verkningskraft, dem 

man sedan kanske säsom öfverfiödiga medel med skäl f6r- 

gätit. Det hör emedlertid äfven tili Tranans historia alt 

i följe af Herodots vitsord, nämna, att de äldste Egyp- 

tierne beklädde sina sköldar med skinnet af fägein. I 

sednare tider har man endast begagnat de länga krusiga 

vingfjndrarne som, infattade i guld, buros af Fruntimren 

(Gesner) , men hafva sedermera säsom urmodige lernnat 

rurnmet ät fjädrarne af andra arier af samma slägte *). 

Det är de sä kailade Reiger fjädrar och Aigretter: Dyr- 

bara prydnader pä den Österländska Turbanten. — De 

buros äfven pä hjelmarne under Iiiddaretiden i Frankrike. 

Det vackra könet gör nu ett mildare bruk af dem. 

Säsom störst af svenska och förmodligen heia Europas 

fäglar med klufna fötter, är Tranan en af de märkvärcli- 

gare, och icke mindre säsom flyttfägel betraktad, hvilken 

under ärets omlopp äfven fullbordar det af de vidsträck- 

taste luftfarter. Hon blef härigenom ämne för de gamla 

folkslagens beundran och uppmärksamhet. llesiodt/s och 

Theokrit päminte den Grekiska landtbrukaren att plöj- 

ningstiden var inne när Tranan hördes ropa i skyn; och 

ända frän Virgils tid ville man af liygten och skriket sluta 

tili väderlekens omvexlingar. Men ännu längre tillbaka 

hade hennes naturiiga egenskaper förevigat henne i hjero^ 

glyferna säsom en sinnebild af vaksamheten. Det är af 

denna grund, som bilden af en Trana stäende pä ett 

ben, samt hällande en sten i den andra upplyftade loten, 

är ett välkändt emblem af omtänksam försigtighet och Hit. 

Samma bild var ock en ibland dem som tillegnades sjelfva 

Jupiter; men en ännu sällsammare högaktning visa Japa- 

nerne för fägeln, emedan de, enligt Kcempfer, aldrig pä 

annat satt benämna honom, än Otsurisatna, som betyder: 

Monseigneur Trana. Templens väggar, och de af Kejsa- 

rens palats, äro öfver allt prydde med Iiknelser af Tra« 

nor och SköldpadJor", t venire djnr som hos det folket 

ä’ga iika iycklig bemärkelse. 

Tab. — bilden af Tranan. 

") De förre eher Reiger-fjädrar, äro de srarta nackfjädrarne pä llägern 

(Ardea cinerea), och de sednare sammansatte af hvita, pä ryggen 

befintliga plymer hos Egreufdglame ^Ardea Garzetta, Egretta) m. fl. 
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ÄTLIG GRODA. 
PiANÄ EscuiiF.kta. Kfi/l/ro. Pä F. Konna. Pä Fr. 

La Grenoinjlf mangeable. Pä Eng. Eilible frog. 

Pä T. Gemeine-Grüne. TVasser-frosclu 

Kröppen kantig, slät, grön med svarta fläckar, 

och en gul rand iöpande frän nosen ända tili 

bakdelen längs eher den pä tveren puckliga 

ryggen, samt tvenne andra upphöjda, blekare 

pä sidorna. 

Linrt. Syst. Nat. Ed. Grael. r. 3. p. ro53. CI. 3. Amphisia. Ord. 

*. Ixeptilia. Faun. Svec. n. 279. — Retz. Faun. Sy. p. 236. — d’Aubenton 

Jurcyc). Math. — Ln Cepede Nat. Gesch. d. Amphib. Ton Beclistein. 2. p. 

554. T. 27. f. 1. —• Rösel Hist. Ran. p. $1. t. 13-16. 

(xrodorna utgöra ett fyrbent djurslägte bland Amäbier 

sf samnia naturliga ordning som Ödlorna, Trän hvilka de 

vasendtligen skiljas genom deras stjertlösa kropp med bar 

och slipprig yta, samt länga och tili hoppande danada 

bakhen. Närmnre betraktade künde väl arterne, efter den 

anledning visse Zoologer gifvit, familjevis fördelas i egent- 

liga Grodor, Trädgrodor och Paddor, men detta synes 

öfverfiödigt, da alle i anförda hufvudkänneinärken öfver- 

ensstämma. Det tnä endast anmärkas, att af hvart af dessa 

sing en el/er Hera vunnit burskap i Norden, och att Sven- 

ska Fauna är rikare pä arter af detta slägte, an af nägot 

annat bland de fä som tili inbemska Amlibier räknas. 

Den ätliga Grodan hör Timte 'Törstnämda, hvilka ut- 

märka sig frän Paddorna genom sin slätare hud och längre 

bakben, lifligare rörelser och rnindre obehagliga utseende, 

fastän ofta den hittrorde inbillningsfullt ryser vid anblicken 

af detta meniösa djur, yisst icke med mera skäl än vid 

äsynen af Masken, Skalbaggen eher Spinnein. Den är 

rnindre ailniän hos oss an vaniiga Grodor (Ran^ tempo- 

raria). Förmodiigen fordrar den en längre och jemnare 

varme än norden äger, för att trifvas. Emedlertid träffas 

Källfrön i diken och karr, helst der källdrag finnas. 

Kröppen har, Iiksom hos Hera denna Grodas slägtin- 

gar, en afiäng och hakät nägot afsmalnande form; men 

hufvudet är, ehuru bredt och stört, nästan koniskt och 

spetsigare. Näsborrarne utmärkas med tvenne runda öpp- 
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ningar eller häl ofvan nosen. De stora ögonen aro upp» 

höjda säsom kulor, glänsande och infattade i en guldfär- 

gad ring. Sädana sjnas de dock endast när djuret vakar, 

ty under vintersömnen döljas de inom hufvudet och be- 

täckas af det undra ögonlocket. Ofvanför pä sidorna sitta 

öronen täckta med hud, under hvilken är en elastisk 

sträng, som spännes efter bebag, hvarigenom luftens dall- 

lingar meddelas. I den vida munnen finnas vid kanten af 

öfra käken flera smä spetsiga tänder, och i gomen nära 

ingängen tili näsborrarne tvä hvassa upphöjningar med 

mänga taggar pä det sä kallade hallmänelika benet. A 

ömse sidor om halsen nära mungiporna utdrifves pä ha- 

narne en rund hvit bläsa dä de ropa; härigenom skiljas 

de lätt ifrän honorna, som endast gifva eit svagt late un¬ 

der det de nägot uppbläsa strupen. I förening med huf¬ 

vudet, utan märklig hals, löper ryggen kullrig ända bakät 

med tvenne knölar öfver länderna, och är betäckt med 

en mjuk hud, som hälles beständigt smidig genom den 

slem porerne utsvetta. Färgen är en ljusare eller mör- 

kare grön , lifligast under parningen , likväl stundom 

dunklare och nägon gäng nästan ljusbrun. Öfver allt, 

särdeles vid sidorna och pä lären, synas ojemt strödde 

svarta fläckar, äfven som pä den hvita buken; pä honan 

äro desse mera gräaktige. Ända frän nosen tili bakdelen 

gl tre gula ränder, af hvilka den medlersta är intryckt, 

men de pä sidorna upphöjde och verklige muskler. Den- 

na brokiga teckning ger djuret, om icke ett angenämt, 

ätminstone ett prydligt utseende. Framfötterne äro korta, 

med fyra olika länga och speisjg^wdo£iL-.icke hvassa tär. 

Fyrdubbelt längre äro deremot bakbenen, äfven som deras 

fern tär, hvilka dessutom äro med en simhud tili större 

delen forenade. Den inre tän pä alla fyra fötterna är 

»inst, och liksom skild frän de öfriga. 

Grodorna hafva, pä lika satt som andre Amfibier, 

endast en hjertkammare. Detta hjertas lifaktighet eller 

retbara egenskap är förundransvärd, ty det slär länge se- 

dan det blifvit skildt ifrän kroppen. Blodets rörelse är 

ojemn och drifves droppvis, bvarefter slagen följa tätt pä 

hvarandra, och de yngre djuren öppna och sluta mun och 

ögon vid hvart och ett af dem. Pä sidorna om hjertat, 

som har sitt läge midt i bröslet, sitta lungorna, bildade 

af tvenne aflänga kroppar eller bläsor, hvilka ini toma, 

bestä tili sin yttre sammansätining af idel celluler nästan 
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Üka bikakor, hvaremellan mänga blodkärl lopa. Dessa 

lungbläsor fylias med In ft som länge utvidgar dem, och 

hvarigenom djuret lättadt, kan häila sig i vattenytan; men 

under hvilken det ocksä kan förblifva nagon tid utan att 

andas, emedan hjertat är sä organiseradt, att det länge 

fortsätter sina rÖrelser utan lungornas tillhjelp. Det är 

derföre icke underligt att Grodor kunna lefva länge i 

lufttomt rum, som Redi och Nollet visat. Troligt är ock- 

sä, att den känsla af smärta, som de synas erfara da man 

börjar förtunna lulten under glasklockan, beror snarare 

af det hastiga utvidgandet af lüften i deras käri, än af 

brist pä den yttre lüften. 

Inga yttre kondelar upptäckas hvarken pä hanen eller 

honan. Nägre Författare ha likväl gjort ett löjügt miss¬ 

tag, att tro sig hafva fnnnit hanens pä Framfötterna, da 

de sägo att tummarne pä framfötterne uppsvälla vid par- 

ningstiden (i början af Juni) och öfverdragas med en skarp 

och mörk hud , hvilken ar ännu svartare pä den vanliga 

grodan. Men det är genom denna hud som hanen fast- 

häller sig pä honan dä han, sittande pä hennes rygg, om- 

famnar henne, och förenar tärna sä stärkt frammanföt 

bröstet pä henne, att de icke utan vlld kunna ätskifjas. 

Man har stympat bakbenen pä hanen, utan att han släppt 

sitt fäste, och Spallanzani afskar hufvudet pä en sädan 

som likafullt en iärig stund efterät befröade honans egg. 

Ffere dagar simraa de parade tillhopa, och detta sker i 

synnerhet länge, ju mindre varm lüften är, och hanen 

lemnar icke gerna honan Jförrän hon släppt eggen. Under 

sjelfva parningen ömsas huden, och när äfven den sträfva 

pä tummarne mäste tili sfut^affdSStlS, sä~k‘än hanen icke 

fasthäila sig längre, men börjar dä liksom ängestfull att 

utan uppehör knurra, och genom flera rörelser reta ho« 

nan att gifva eggen ifrän sig, och i ögonblicket dä desse 

utkomma, besprutas de af hanen som ger det tillfället tili« 

kanna med ett eget Ijud. Denna förrättning befordras ock 

derigenom, att hanens bakdel merendels öfverskyler ho¬ 

nans; likväl kunna paren stundom vara olika stora. Om- 

sider skiljas de ät, och den förut länge orörlige hanen 

simmar munter och liflig sin väg. Man /inner ock ofta 

den ihäliga huden af tummarne flyta omkring i vattnet 

dagarne efterät. 

Dä honan lemnar rommen eller eggen, hänga de 

klastais eller i massor tillsammans, och icke i länga sno* 
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ren som Paddornas göra. De äro mörkbruna pä ena siclan 

och gulaktiga pä den andra, och-omgifne nmd ett ämne 

som liknar egghvita, men gulbrunt tili färgen, och af sam- 

tna klotrunda form som egget, i hviiket man efter par 

dagar upptäcker en mindre kuia, ämnet tili fostret som 

näres af den genoraskinliga slem, bvari det Vigger. Denn« 

lilla kula Wir först njurlik, och innan kort utvecklas iar- 

ven. särdeles om varmare väderiek infalier. Snart börjar 

han röra sig, öppnar sirt svepe, och simmar i den iik ett 

moln förtunnade siemmen som omger honom. Nafvelsträn- 

gen är fästkd vid hufvudets ända och qvarsitter nagra da¬ 

gar. Da och da ser man det JilJa djuret framkomma ur 

sitt slemgömme, men kryper in igen för att kämt« föda och 

Jiya kraiter. Ehuru oformljgt det är, urskiljer man huf- 

v’udet, bröstet, magen och sijerten. Nu försvinner siem¬ 

men, och larven simmar Tritt omkring att söka andra fod- 

ämnen. Vid hufvudets sidor visa sig srnt^ fransllka ut* 

skou, men hvilka efter dygnet förloras. Hufvudet Wir 

smäniogom storre, sijerten langre och ögonen börja lysa. 

I munnens stalle synes Jängre ned ät bröslet en oppning, 

hyars Inge gor, att larven, antingen begärig att uppsnappa 

fo da innen fiytande pä , vattenytan, eller genom den pä 

venstra sidan befinfliga bläsan uttömma fuft och indragit 

yatten, mäste vända sig pä rygg, som sker rned oförlik- 

nelig hastighet. Under den nämda öppningen sitter ett 

Jit.et spetsigt utskott, hvarmed larven fäster sig hängande 

vid andra foremal, och orenligheten uttdinmes genom den 

under buken utskjutande tarmen. 

Grodüngen, sä vida nfvectcTsTT under^Törfoppct aF en 

manad, fortskrider nu liksom längsammare tili sin fuli- 

komliga mbildning. Kröppen blir större och bakfötterne 

omsider synlige; tärna utrnärkas genom smä knötar, och 

fotens form skonjes man svärighet. Framfötterne äro der- 

emot ännu dolde under den tunna huden, igenom hvilken 
de likväl framlysa. 

Under en varm sommar varar larvperioden ungefär 

tyä mänader; men är den kylig, torde väl en dubbelt 

langre tid ätgä. Det är dä ändtligen som huden först 

brister pä ryggen icke längt ifrän det verkÜga hufvudet 

som tränger ur öppningen; den förra mnnnen skjutes tili- 

baka med den Ölriga huden, framfötterne synas, och heia 

kroppea med bakben och stjert blottas. Den sistnärnde. 
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snarlik fiskarnes, men blott hinnaktig; mjuk och utan ben« 

äuine, bür smäningom smärre, torkar och sluiligen för- 

svinner; och nu är Grodan fullkomnad. 

Som Grodornas egg kbickas i vattnet, hvilket vär och 

jommar ar kallare än atmosferiska lüften och jordytan, 

och röna säledes vida mindre varrae än de Amfibiers egg 

som kläckas under den af solen upphettade sanden, sä är 

icke underligt att de fordra en mängflubbeJt längre tid 

tili sin utvecküng. 

Man traffar dessa Grodor af oüka storlek, hvilket be- 

ror af deras älder; ty Rösel tror att de vexa tills de äro 

io är gamla. Derjernte torde föden och himmelstrekets 

värmegrad äfven bidraga tili utvexandet. I de blidare kli- 

maten fär kroppen l'rän nosen tili bakdelen 2-3 tums 

längd, och bakfötterne, da de utsträckas, fyra tum; der- 

eraot hinna de främre knappt tili tredjedelen deraf. Ho- 

nan blir ock vanligen större än Hanen. Visst är, att forrän 

de uppnätt fulla 5 är, äro de icke skickliga tili parning. 

Deras högsta älder kan ej med säkerhet bestämmas. En- 

ligt Rösels tanka, gär den öfver i6. 

Den ätliga Grodan äger utan tvifvel skarpa sinnen. 

Hennes stora ulstäende ögon, ge henne förmäga att se 

rundt omkring sig, sä mycket mer som de äro rörliga, 

och kunna bade in- och utdragas; den mjuka och smidiga 

huden att kann« flägten som rör hennes yta; den spänsti- 

ga strängen inom örat att märka det minsta buller midt 

under det starkaste lärm af sina kamrater. I smaken sy- 

nes hon äfven grannlaga, dTTTüir^TäiTg^njater nägot för- 

skämdt eller ruttnadr. Maskar, smä snäckor, iglar, insek- 

ter med och utan vingar vidröras icke, om hon ej ser dem 

lefvande, men hon griper da sitt rof ofta med et alnshögt 

skutt. Flygande insekter längas med tungan, som beläckes 

med en klibbig slem. Smä snäckor slukas liela, och snäl- 

heten kan äfven gä sä längt, att möss., smä vnltenödlor, 

nykläckta anke- och andre fägelungar som närma sig tili 

henne, äfven biifva hennes byte. Magen kan ocksä ansen^ 

ligt utvidgas och rymma en myckenhet näringsämnen. 

Grodan alskar solen, hvarfore hon icke säüan upp- 

kryper ur vattnet, eller dit jagad, ater snart uppkommer, 

för att läta beskina sig. Om värnätterne i synnerhet rö- 

jes hennes närvaro genora det oita lörnyade eniuniga ro- 
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pet af honliy 7ioa7i, merenclels ätföljdt af ett annat: guck, 

gack, gäck, hvilka Jjud kunna väl icke sägas äga behag 

för en musik-älskare, men, bland ade med Trastens och 

iNäktergalens skönare toner, under Iugnet af skymnin- 

gen, eller pä en värtnorgon i det högtidliga ögonblicket 

da natten försvinner, torde detta qväkande kunna tjena 

som en naturens okonstlade bas-stämma. Hanarne sorla 

mest, i synnerhet dä de vänta regn, och deras ljud blir 

stärkere genom äterljudet af de med luft fyllda bläsor vid 

sidan af mungiporna. 

Huden ömsas liksom hos Amfibier i allmänhet; men 

som den hos Grodan är mycket mjukare och hälles be- 

ständigt uppblött i vattnet samt lätt förstöres, och djuret 

dessutom föder sig stärkt, hvarigenom dess vätskor ökas, 

sä sker övnsningen oftare än hos andra , och äfven hvar 

ättonde dag ora sommaren, dä den fällde huden liknar 

en tunn slem. 

Värmen ar oumbärlig för dessa grodor, om icke för 

deras bestand, ätminstone för deras röriighet, ty kölden 

gor dem tröga, känslolösa och omsider stela. För alt rädda 

sig frän vinterns äverkan, nedkrypa de pä sena hösten i 

dyn, under vattnet i diken och karr, äfven i källor, sten- 

satta brunnar och vattentrummor. Har liggande liksom dö- 

da eller sofvande, näras de, enligt Malpighis intyg, af ett 

fett ämne som samlat sig i portäderns stam och tili en viss 

grad ersätter blodmassan. Bragta i varmen, lifvas de ater, 

och knnna pä sädant satt Hera ganger söfvas och ater väc- 

kas. BacJittein förnyade försöko-fe 44’v«ay--eo—gäriger med en 

enda groda, pä hvilken han lät benen mellanät frysa sä 

stela som is. Sä snart hon lades i vattnet inne i rnmmet, 

mädde hon väl. Ater upptinad, öppnade hon näsborrarna, 

drog in lüften, utspände de infallna ögonen och uppbläste 

buken. Man har tili och med genom konstig varme, i o- 

lid, eller innan vinterkylan upphört om vären, retat gro¬ 

dor tili parning; men det har alhid kostat dem lifvet. 

De ha äfven sina Fiender, och sädane äro ormar,älar, 

gäddor, mullvador, Strand- och vattenlägiar, UAubentoti 

har äfven funnit grodor i magen pä en varg. 

Att de likasä pä sina orter, säsom iFrankrike, räknas 

bland läckra födämnen, är icke obekant. Det är lären til- 

lika med nägot af den stympade bakdelen, som utgöra en 
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smaklig ratt, särdeles for Fransmännen, änskönt mindre 

nrisad of vissa anclra nationer. Für alt i sädant afseende 

fän«a dessa djur, brakas au taga dem med nät vid fackel- 

sken, hvaraf (ötskräckta, de icke gerna t\y undan. Snala 

at' naturell, metas de äfven pä krok med bete af maskar, 

brödbitar eller endast en röd klädeslapp. Andra metoder 

PÜVas äfven, säsom med den af Rösel beskrifna Rrosch- 

Schnepper, ett slags bäge af trä, pä hvilken en läng och 

med halüng försedd pü lägges. Den är fastad vid Mgen 

med ett snöre, som tillika spänner densamma, och da den 

afskjutna pilen träffar grodan, nppdrage* hon med det vid 

pilen fastgjorda snoret. Ett annat instrument ar det pa ty- 

ska sä kallade Klitschangel, en krok hvarvid en röd klut 

fästas. Redskapet nedsänkes, clä vid rörelserna af den lar- 

gade lappen grodan infinner sig och iastnar med huden pä 

kroken som hastigt uppryckes. I Schvveitz betjenar man 

sig af ett ännu enklare satt, eller ett slags räfsa med län- 

ga och täta piggar; när denna kastas i vattnet och hastigt 

drages tillbaka, rnedfölja tillika grodorna. 

Tjenligaste tiden att fänga dem är efter midsomma- 

ren, sedan de parat sig, emedan de dä anses mera smak- 

liga. De (mnas dock tidigare, säsom i Maj och Juni, men 

lemna mycket senare sina vinterqvarter än andra arter; 

hvarföre det är säkert,. att pä de orter, der man tili salu 

ulbjuder denna fätska mat bittida om vären, den dä sna- 

rare tages bland de vanliga grodorna, hvarvid paddungar 

äfven stundom fä följa med. När huden är afdragen kun- 

na de ej ätskiljas, och troligen löper man ingen fara vid 

misstaget. — 

Hvad som i de Latinska koken af grodor blifvit bru- 

kadt eller användes, hör egentligen icke tili denna art, 

utan bör vid beskrifningen af den allmännare anföras. 

Tab. — Tvenne Grodor under parningen, för att före- 

ställa dem begge, efter RCisels original. Förminskade i 

den proportion skalan utvisar. — 2. en tre ärs gammal 

grodyngling. — 3. nysläppt rom. — larvens form i 

romkornet kort förrän den kläckes. — 5. en nykläckt larv. 

— 6. en nägra dagar gammal med fransar. —• 7. larvens 

tredje förändring. *— 8. den fjerde. Alia figg. 2—8 äro i 

naturlig storiek. 
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TUNGLIK FLUNDRA. 
PLEURONECTES Lim and a. Dragskädda. Skrulba. 

Pä Fr. Limande. Pä Eng. Dab. Pa Hoil. Grette. 

Pä Said. Lima. Pä D. Skrubbe. Pä T. Glahrke. 

Kiek che. Kliesche. 

Ögonen sitta pä högra sidan. Kröppen är egg- 

formig och slat, med fjäii som i brädden äro 

taggiga. Sidofinten är bäglikt nedät krökt, 

och Stjertjenan nägot rundad. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. 5. p. ia3r. CI. 4- Piscss. Ord. 5. 

Tfooracid. — Retz. Faun. Sv. p. 551. — La Cepede Hist. Etat. des poiss. 

4. p. 621. — Bloch Fisch. Deutschi. a. p. 45- tab. 46- — Pennant Britr. 

JZool. 5. p. 1$g. — Quensel i K. Yeti. Akad. Handl. igoS. s. 220. 

Flundrornas slagte är ett af de inest naturllga och lika 

sä lätt ätskildt frän alla andra i Fiskarnas kiass, samt räk- 

nas tili den Flocken, hos hvilken bukfenorna sitta tnidt 

under bröstfenornas fasten. Jemförda med de närmaste 

slägten, utmärka sig Flundrorna genom en platt, tunn 

kropp, pä bvars ena sida endast bäda ögonen sitta, och 

genom en bukrymd ntan refben och simblasa, liggande 

mellest ryggraden och den ?not ryggfenan svarande kan- 

ten af hroppen. Denna är beklädd med fjäll, olika tili 

form och ställning hos särskilta arter, och mer eller min* 

dre synliga, efter som de äro nedtryckta i lmden eller be- 

täckta med en slemhinna. Den öfra eller ögonsidan är 

vanligen mörkare och ofta fjällig, da deremot den undra, 

som vändes ät bottnen, är hvit, plattare, siätare oth Ijäl- 

len mindre tydliga. Men en ifrän huFvudet tili sljeiten 

antingen rakt eller bägvis gäende sä ka3lad sidolinie mär- 

kes pä begge, ofta besatt me<l taggar eller ock bar. Ögo¬ 

nen alltid vettande uppät, och det ena merendels större, 

äga blinkhud, och dessas läge pä högra eller venstra sidan 

torde med meia säkerhet bestämma skillnaden arter emel* 

Jan, an Here auktorer fordom förmodat. Näsborrarne äro 

dubbia ä ömse sidor, och den främre betäckes ofta med 

en egen Kik af huden. Pä Hufvudet, som är ganska Iitet, 

syrms munnen sned, trubbig, med käkar, oftast af olika 

längd, oeb merendels tandade. Gällorket bestär af 3 skif- 

vor, och human derunder af 4-7 strälar. Midtpä bxö- 

«tet, nära. Sirupen, ligger öppningen für ändtarmen emel- 
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lan buk- och gumpfenorna, af hvilka den sednare, afven- 

som den pä ryggen, intaga större delen af fiskens längd. 

Strälarnas antal i fenorna är, liksom hos fiskar i allmän- 

het, mera föränderligt, än att säkra specifika marken-kun. 

na deräf hämtas. Bukhinnan är vanligtvis svart pä den öf- 

ra, och hvit pä den undra sidan; och tarmkanalen, ehuru 

icke läng, gör likväl nägra krökningar, samt har pä yttra 

sidan ofta fiera inasklika bihang, nära intill nedra mag. 

munnen. Slutligen ligga hanens sädesbläsor och honans 

eggstockar, säsom aflänga tunna kroppar, tvenne af hvar- 

dera, ofvanföre de öfriga inelfvorna i buken. 

FJundrornas rörelse i valtnet är icke hastig. De sim- 

ma snedt, under det kroppen hälles med sin undra plan i 

sned ställning emot liafsbottnen , och visar samma vägiga 

böjningar som älens, da fenorna pä ryggen och vid gum- 

pen sasom styren underhjelpa faxten, och de öfriga fenor¬ 

na rörelsen framät. De sakna simbläsa, hvarmed andra fi¬ 

skar lyfta sig frän djupet tili vattenbrynet, hvarföre flun- 

drorna synas bestämda att mest vistas pä liafsbottnen och 

der gründen är sandig, i hvilken de kanske äfven vid eb- 

bens infallande nedgräfva sig. De simma pä bottnen, van- 

ligen i rät linie, och göra härvid en fära i sanden, som 

är synlig heia timmen efterät, om vattnet är stilla. Här 

finna de sin föda bland vattenkräken, mnskar, smä snäc- 

kor, räkor och kanske fiskungar, men bli äfven i sin ord- 

ning rof för räckor, som likasä hälla sig pä djupet. Län- 

gor sägas icke mindre vara deras fiender, att icke nämna 

den allfrätande förnämsta vareisen i den skapade naturen. 

Flunder-arter finnas i alla verldshafven, och vi räkna 

ända tili 9, som träffas kling Svenska stränder. Den mer 

och mindre helrunda omkrelsen af deras kropp, jemte lä¬ 

get af ögonen, ge utan. tvifvel anledning tili bästa meto- 

den att ätskilja dem. 

lbland: dem som hafva ögonert tili höger, hör Drag- 

skäddan, hvilken nägot sällsyntare än Hera andra, fiskas 

stundom pä vara kuster, sä väl mot Östersjön som Norr- 

sjön belägne. Hon förekommer emellan 5 - 7 tum i läng- 

den, men uppnär nägon gang en half aln, och är mer 

eggformig i omkretsen än cirkehund. Hulvudet efter van- 

ligheten litet, har en mindre vidgad raun, hvars nästan 

lika länga käkar äro besaite med korta, täu och hvassa 
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tander. Ögonens pupill är svartblä, omgifven med en o- 

val, gulciblänkande iris. Under gällocken, som betäckas 

med smä fjäü, synes gälhinnan 6:strälig. 

Kröppen, hvit pä blindsidan, har en Ijust gulbrun 

färg pä .den som ögonen sitta, och kännes ända igenom 

ganska slät i den ställning som de runda eher äflänga, 

mjuka fjällen Jigga, hviika äfven, da fisken lefver, knappt 

skönjas , emedan dess yta är öfverdragen med slem. Men 

föras fingren uppät mot fjällen, aro de mera kännbara, 

säsorn framtill tvera och med mänga hna wddar tandade, 

hviika likväl blott med synglaset kunna urskiljas. Här och 

der äro smä morka och nägot rödaktiga fläckar strödd« 

pä rätsidan, hviika dock försvinna efter döden eller dä (i- 

sken i Spiritus förvaras. Pä fenorna hafva vi icke funnit 

sädana. Sidolinien, som börjar der gällockets med nac* 

kens kontur parallelt gäende öfre rand slutar, forme* 

rar först en bage, hvars konvexa krökning vetter ät ryg- 

gen och kröker sig nästan vinkelrätt emot medellinien, 

som den hinner, och gär sä vid bröstfenans spets bakät 

med en afrundad och nägot större än en rät vinkel, fort- 

J’ar derpä rak i medellinien ända tili stjertfenan, livari den 

förlorar sig. Framför analfenan är en tagg, likväl mindre 

än hos flera andra arter. Dä fenorna betraktas, synes den 

pä ryggen varande börja öfver pupillen i det öfra ögat, 

och räcker tili ett litet stycke frän stjertfenans bas, nä¬ 

stan jemftbred, eller liksom omärkligt högre öfver bakdelen 

af kroppen, samt äger ungefär 70 strälben; och analfenan, 

som slutar midt under den förra, har 53 sädana, Den är 

äfven föga bredare midtpa. Andre hafva räknat 66 - 79 

strälben i den förra, och i den sednare 60 - br. Deremot 

hafva bukfenornn blott 6, och hvar bröstfena 11 strälar,, 

samt stjertfenan omkring i5- 16. Vid basen är denna sist- 

namda nägot fjällig och rundar sig i yttre kanten, utan 

«tt vara utskuren eller halfmänelik, som Bloch tecknat och 

La Cepode beskrifvit den. Nigra svärigheter hafva verkla¬ 

gen mött oss vid bestämmandet af denna flundra. Wit- 

lughhy ger sin Dah fläckar pä fenorna; La Ccpede anför 

sin Limande med öfra Ögat vid hufvudets- ända och med 

en utskuren stjertfena hvilket Bloch älven gör, och har 

ocksä aüdeles utesiutit fläckarna; men möjligtvis härleda 

dessa skiilnader sig frän mindre noggranna undersöknin- 

gar, eller kanske tillhöra de en eller annan artförämlring. 

Ännu mindre finna vi v. Linnes beskrifning kunna jemfö- 
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ras, som ger P. Limanda taggar viel basen aF ryggfe- 

nans strälar, trubbiga tänder, stört gap och gaJöppning 

samt svart färg, hvilka marken utan tvifvel böra snarare 

tillegnas nägon annan. Vi äro emedlertid öfvertygade fiän. 

granskandet af originaler i K. V. Akademiens Museum, 

att den i Museum Adolpho-Frid. anlörda, är den närva- 

rande. Hufvudsakligt bör uppmärksamheten läslas vid dea 

krökta sidolinien och de i brädden taggiga Ijällfn, hvilka 

ge Fisken den strafftet, som märkes dä bans yta i motsatt 

lecl vidrores. 

Dragskäddan foder sig af smä krabbor och andra h ds- 

kräk. Hon fängas gemensamt med Hera slags Uundror, 

men är icke sä allmän som de. Cl'verallt anses hon lör 

bättre tili smaken, i synnerhet Iran Febr. tili April mänad. 

Hon leker senare än de andra, och sällan förr an vid sem- 

marens början, vid hvilken tid hon blir mycket lösate. — 

ütomdess mycket fastare i köttet, brukas gemenligen pä 

Hera stallen af Holländska och Engelsk« kusten att torka 

denna art framför de öfriga, ehuru de kunna Finnas större 

och köttfullare. 

Tab. föreställer Fisken efter vidsatt skala, tecknad eF- 

ter naturen — a. genomskärningen — b. fjälien i nat. stor- 

lek — c. ett sädant mycket förstoradt. 
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FJÄRILEN MACIIAON. 
PAPI LI O Mach aon. Pä Fr. Le gnand porte - queue. 

Pä T. Schwalbenschwanz. Fenchelvogel, Königinnen- 

/?/»£<?. Pä. FI. Lg page de la Reine - Flinder. 

Feingarne likn. färgade, svafvelgula, med ntörlca 

flackar och kant; de hakre äro försedde med 

svans och ett brandgult vingöga med bla 

ring i iore och nedersta hörnet. 

Zinn. Sysr. Nat. Ed. Gmel. Tom. I Pars 5. p. 2228. n. 53. CI. 4- 

Insf.cta. Ord. 3. Lepidoptera. Faun. Svec. n. io5i.—Fahr. Ent. Syst. 3. 

p. 5o- n. ß7, (CI. VI. Glossata). — Cuvier Tabl. elem. p. 5gi. — Papil. 

sTFurope t, 1. f. 1. — Rcesel 1. p. a. t. r. — Sepp Nieder!. Ins. 1» 2. 

iß. t. 5 — Jablonsk. Nat. Syst. Schmetter). 5. p, 162. t. 45. f. i- 2. 

IVled icke mindre beundran Sn nöje länar man njrp- 

märksamheten ät Fjallvingarne , hvilka, begäfvade med 

fyra fj Hübet lickta vingar, en koprullad tunga och en 

harig hropp, utgöra en af de betydligaste fiockar af Insekt- 

skaran. Betraktade i deras iulikomliga tillständ, med 

hviJken skönhet och prakt äro icke of'ta färgerna blandade 

pä deras Stoff fulla vingar sotn upplyfta dem i Juftens re- 

gioner, lör alt af dem riktas med invanare iiksorn af fäg- 

larne. Men jätom oss ett ögonblick skärskäda upphofvet 

af dessa lysande kr;ik och de förvandJingar de skola un- 

derga, innan de, el'ter an ha uppfyllt deras bestämmelse 

att fortplanta sitt siägte, ater försvinna. 

Kort tid eher ofta nägra tirninar efter parningen, som 

nedanföre skall omtalas, lägga FjfiHvingara.es honor deras 

egg Mn ioo tili 1000 tals, och d.etta sker med den be- 

synneriiga omsorg, som naiuren synes hafva inplantat Jios 

ds Zieste djur för deras affodas trefnad. Än förvaras de 

pä sädana vexter, af hvilka larverne skola hämta deras 

j'öda, fastän föräldrarne rtjöto heit oiika näringsämnen; än 

Zinnas de omsvepta med ett klibbigt eher harigt ämne, 

som modern liyser i mängd inom sig; än fästas de pä un- 

dra sidan af bladen eller i skrymslor Zör att skyddas mot 

väcirens äverkan, och aila dessa med Hera fomrrin^ sätt 

äro sä mycket nodigare, som makarne endast Ja dagar 

öfveriefva deras förening. 

Säledes ät naturen lemnade, kläckas dessa bördiga egg 

inom längte eiior korl&re tid af soiciis vwme, och de 
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masklike larverne framkomma, skilde fran andre Insekters 

deri, aU aldrig äga mindre an ätta och vanligt icke mer 

än iö fötter. Kröppen bestär hos alia af xa afdelningar, 

hvaraf den främste ändas rned hufvudet försedt med sina 

frätredskap; och ä ömse sidor af kroppen synas 9 andhäl. 

VerkJiga eller brukbara ögori sakna de tvifvelsutan, ehuru 

somlige velat tiüegna dem sädana. Dessa barn, sä olika 

sina mödrar, förtära i brist af annat i början Jemningarne 

af de egg som aistrat dem; men föda sig sedan af blad, 

frukter, rötter eller af vissa trädamnen. Man har afven 

anmär kt att nägre med tydligt uryai uppfräta sina egna 

Iikar. 

Under det larverne tillvexa, afklada de linden Hera 

(3-4) ganger, och detla sker vanligen hvar ättonde dag; 

likväl innan denna förrättning timar, sitta de liksom sam- 

manskrumpne och orörlige, man att söka nägon föda un¬ 

der förloppet af en eller par da gar. De fä nu en större 

yt», ofta heit andra färger, utseende och vapen. ündtjigen 

da de öfter en mänad eher rnera eihulii. de ras. bestämda 

ßtorlek, förvatidlas de i pnppot eher ch.-ysalider; men 

dett« Länder likväl icke utan FArberedkds ■ ■ ^ dro hvart 

slägte egne. Sedan larvhuden tillika > <1 dess hnfvud 

lossnat, upphätiga sig en del, säsorn de af Dag-FjäriTärhes 

familj, än lodrätt, än horisontelt, medan andie iuspinna 

sig i giesare eller tätare säckar af siike, liksom eh art 

svepning, danad af en väiska som stelnar i lüften tili en 

träd, da den utdrages gtnom ett par smä häl inunder 

xnunnen. Andre ater dölja sig i jorden, under hvars yta 

de säsom larver nedkrupit. Säledes blir samma djur, som 

kort förut bekiäddes med en brotig, straf, häng och 

mjukare hud', samt mlngfotadt visade lifiiga rörelser, nu 

overksamt, orörligt och omgifves. af ett liärdt hornaktigt 

skal, man tecken tili fötter. Samma djur som i egenskap 

af larv, icke künde lefva en dag man föda, bevarar sig 

nu heia mänader och är utan minsta näring lika välbehal- 

lit. En tredjedel af larvens längd bortgär, och kroppens 

skapnad f'örändras, blir rund eller kantig, fiter olika siäg- 

ters natur, härd, glänsande, eller ock straf som Karduan, 

och finnes afven, fastcän säiian, härig, samt fär stundom 

form af ett tindbarn, Inorn detta skal upptäcker man lätt 

alla delarna af den tillkommande Fjärilen, äfven andhälen 

pä sidorna och de slidor i livilka vingarne ligga dolde. 

Det förtjenar sardel«s anmärkas, att pupporna antingeß 
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hängande utan betäckning, eller de som gömma sig under 

joidytan, beständig! kännas nästan iskalla, ett sakert mär- 

ke att de äga lif, oaktadt blottstäilde för den skarpaste 

köld. Vätskornas omlopp mäste otvifvelaktigt ailtid fort- 

t'ara, och man upptäcker vid minsta klämning, äfven ro- 

relser hos puppan pä den strängaste vinterdag. Det är 

ocksä lika märkvärdigt, att i samma ögonblick som den 

nyss förut lifliga puppan med en knifsudd öppnas, krop- 

pen genast fryser tili en isklump, fastän de inre delame 

icke biifvit vidrörde. 

Sedan sälecles lifvet, medan detta slummerlika tillstand 

varar, underhällits genom de säfter som under Larvaldem 

samlades, och desse biifvit förtärde oeh bortdunstade, ma¬ 

ste puppans vareise upphöra och utveckiingen af den om- 

sider Fullkomnade Fjärilen nalkas. Denna tidpunkt är lik- 

väl olika för olika arter. Nu brister puppans skal omkring 

brüstet , och Fjärilen framkommer utrustad med nya sin- 

nesorganer. Fürst utkryper han med hufvudet, spröten 

och jiktcrna, och sedan hei ocli hallen, da vingarne sy- 

nas i borjan ganska korta. Perpendikulärt häilne, i lülje 

af det läge Fjärilen genast väljer, ser man dem ögonsken- 

ligt vexa inom timman, ocli medelst den ur kroppen xn- 

trängande saften utvidgas tili en fyradubbel storlek. Om 

de under detta tilltagande stympas, flyter en gul saft dropp- 

vis ur säret, och skulle Fjärilen sakna den stäilning han 

tarfvar, samt behorig stillhet, blifva vingarne For ailtid van- 

skapade. Men fullkomligen utvecklad, betjenar han sig 

genast af sina lnedfödda förmögenheter , och njuter frän 

första ögonblicken väilusten af blommans nektar och sin 

parnings ■ lystnad. 

Vi se säledes först ett krälande djur, sä en melkt nvav 

reise som hvarken kan gä eller ftyga, och sist ett vingadt 

kräk, som i skünheti i regelbunden sammansättning, fär- 

ger och teckning föreställer ett af Naturens konststycken, 

beundransv4rdt för den yppersta konstnär, hvars pensel 

icke För mär nog Fullkomligt skiidra det. Med sjelfva bepps 

förträffliga anläg huru blir icke naturen ailtid hans mästa- 

re, da vi jeinföra Helenas gyllene fläckar, Priatni gröna 

Atlas , den silfverskimrande Veriumnus, det oförlikneliga 

blä pä Menelaus, Ulysses, HeAtor, Idomeneits och Hchil- 

lesdet violet skiftande sammetslika hos Eurilochusoch 

Eeili forgyldta gröna o. s» v. äfven med den skönaste taFial 
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Den utm'arktfl ätskillnaden af denna nya gestalt fran 

den förra, och de fö> egätncle ombyten fast ade icke min- 

dre de gamia Grekernas biickar. De afbiidade Fjärifen 

som en sin ne bi Id af sjilen och de bcnärnde lionorn med 

sarntna nnmn (Psyche), Sannohkt bevisar detta, att de hy- 

sto nagon dunkel tanke om ett framdeles forädladt tiil- 

»siand für de aödiiga, sedan lifvet upphört. 

Rammet tilläter oss icke att här anföra al!t det be- 

synnerfiga i mänga af FjaNvingarnes hudiähning, deras o- 

lika härkomst, mseen.de, sätt att föda sig, skyddsmed.el, 

cU-n skada de ästadkomma, och de fordelar som. af dem 

kunna hämtas- Under en gyrmad. fortsättning a 1 Verket, 

torde detta 1 sin ordnhig beqvämligare förekomma. Vi 

mäste nu in.skränka oss blott inom nägra »Ümanna an- 

märkn'mgar öfver det siägte, hvartiil den arten hör, soru 

harjemte forest alles» 

Dagfjärilarne, Papilioner eller Sommarfaglar vanligen 

kallade, skilja sig Iran de öfnga slagter af fjallvingarne 

genom sma sprot, som emot ändern Uro tjockure och Los da 

fiestu Iduhbfonrdr a. De ßypa endast om daven, och da. de 

hvila, ha!las hnngarne lodrätt$ sä att de ytlersta spetsarna 

röra hvarandra. Bor att med tnera lätthet igenkiinna de 

i5oo särskilta arter som kring jordrymden blifvit upptäckte, 

uppfann vär odödlige Li^üe en egen, sinnrik raetod att 

i 5 faimljer indela dem. Den har vunnit samtidens bifali 

och ldr icke sakna efterveiidens. Se här är den: 

x. Biddare, hvilkas öfre vingars yttre kant är jängre 

an den bakre; och desse delade han i x. Trojauiske och 

2. Grekiske *). 

z. Heliconier: vingarne smala och i kanten odr-Ita. 

De öfre aflänga och längre an de undre, vanligen myc- 

ket kortare. 

Tamassier: vingarne mer rundade och kortare samt 

tili en o-1 ebf-r albleles blottadp pä fjälJ, och g;enomskin- 

lige. Denna fatnilj är af Prof. BAuaicius skild frän de 

»äst föregaende. 

•) H.sn uppiog saledes all» de narrm som i forntidens Iiistorier fore~ 

k'>mt!ia: für Trojanerne, al]a de hjeltars Och stridsmäns som deitogo 

i det ryktbara kriget; för de Grekiska, de som i Grekeines häfder 

finnas , och för Heliconier, Dan«üder och JSj'miex sadana som. i 

gamia Mytologien iirq antecluiade. 



FJÄRILEN machaon. 27 

3. Danaider: vingarne äfven rundade och alldele* 

heia. Bland dessa äro en del hvita, en del brokige. 

4. Nymfer: vingarne tandade, och framfötterne m.yc- 

ket korta, siundom omärklige. De äro dels med, dels 

utan vingögon. 

5. Plebejer, hvilkas larver gömma deras bufvud liksom 

und er en sköld, och iikna i hast gräsuggor; Fjäriiarne. 

äro ganska smä. 

Utan biträde af denna indelning af Papilionerne, be-; 

modar man sig fäfängt att sarskilja dem. 

Dagfjärilens hufvud är försedt med tvä klotrunda oJ 

gon, sammansatta af mänga smärre; — tvenne spiot, me* 

rendels i spetsen klubblika , och tvä korta munspröt 

(palpi) som omfatta ett dubbek, längt sugsnyte eller tun- 

ga, hvilken i spiral hoprullas, eller efter behof utsträckes, 

för att dermed suga saften ur bloinmor, den enda nä- 

ring Fjärilen njuter. De fordom pä Larven tairikare föt- 

terne äro endast sex, och fästade vid bälen. Bälgen har 

nie ringar och nie andhäl, hvilka vi äfven anmäxkt hnnas 

hos Jarverna, ehuru de mindre synas pä Fjärilen, säsom 

betackte af här och fjali. Vingarne, alltid fyra tili anta- 

let, hällas, i hvilande ställning, upprätt, och sitta da till- 

hopa, mot bruket hos andra fjällvingar, hvilka dock alla 

hftfva det gemensamt, att vingarne äro sammansatte af 

tvä jemte hvarandra liggande hinnor, emeilan hvilka de 

greniga ädrorna löpa och vid forsta utvecklingen äro med 

en färgad vätska fyllde; men da denna uttorkar, falla de 

äfven som hinnorna tätt tillsamman. Det som likväl karak- 

teriserar Papilionerne sä väl som heia klassen, är vingar- 

nes blandade färger och betäckta yta med lika sä mänga 

slags smä fjäll af mjöls finhet, tili skapnaden än runda, 

än aflänga, breda, spetsiga, mänguddiga, tandade o. s. v. 

och dessa former hnnas sä med hvarannan iörenade efter 

som schatteringen det fordrar. Fjällen äro äfven med en 

liten fot lörsedda, och ligga hvarftals tätt tillhopa sasom 

takspän, instuckna i smä häiigheter som med synglaset 

pä en blottad vinge kunna lätt upptäckas. 

Könen ätskiljas genom storleken hvari honan tneren. 

dels äger företräde. Vingarnes färger äro ocksä vanligen 

högre och den oftast eggstinna kroppen tjockare. Säkra- 
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ste skiljemärket finnes likväl i fortplantniogsdelarne, hvil- 

ka biott genom tryckning pä balgens bakresta del kunna 

blifva synlige. Hanen äger tvenne bladlika, hvassa och 

hornaktiga utskott och emeflan dem ett ganska srnalt par- 

ningsredskap (Swammerdnm); Honan deremot en förlängd 

spetsad slida och ä dess ömse sidor en mjukvärta, som af 

de nämde utskotten pä hanen under parningen omfattas. 

Begge visa ett synnerligt begär tili hvarandra, likväl är 

hanens större. Dagfjärilarne paras inom fä minuter, äfven 

ofta under Hygandet i lüften, och fordra fullkomiig frihet 

utan att vara inspärrade, hvilket man funnit icke afhälla 

Nntt-Fjärilarne, som äfven synas fordra längre tid för att 

uppfylla ändamälejt af denna inbördes förrättning. 

Den bordiga honan lägger nu genast de befröade 

eggen pä de stallen som hon af na.turlig drift vet att ut- 

välja, och upphör sedan inom kon tid att lefva. Samrna 

öde forestär äfven hanen efter en eller annan dag sedan 

han parat sig. Nägra deremot som, efter alt haf'va senare 

pä äret tillkommit, Jivarken gynnas af tillfälle eller ärsti- 

den, kunna behaila Jifvet .öiver vintern, gömde i springor 

och häligheter, livarifrän änd.feligen fratnlockade af en 

blidare sol, de blifva värens glada budbärare. De äro lik¬ 

väl ömtäligare an deras afFöda, hvilken uthärdar vinter- 

kolden antingen som egg, lagda i betäckta högar, eller «11- 

deles bara, eller ock som mer och mindre utvuxna lar- 

ver Hera tilisammans , äfven ensame under det affallna 

löfvet eller under sjelfva snön. Ingen af Dagfjäril larveine 

kryper under jorden, utan förvandjas alltid ofvan den. Att 

de som puppor i hängande stallning bibehälla sig, är re- 

dan tillförene omialt. D(.n utmärktaste egenskapen hos 

Dagfjärilarne, är deras kärlek tili dags-ljuset. Endast om 

dagen äro de i rötelse, men under natten hvila de, sä 

att de da äfven kunna fängas med bara händerna. De 

tyckas da liksom fallne i en djup sonm. Ocksä om dagen 

synas de mindre talrikt när solen icke skiner; men mun- 

trade af dess iifvande strälar, uppsvlnga de sig i lüften tili 

en förundransvärd höjd. 

Mängden af Svenska Dagfjärilarne är icke obetydlig, 

och fastän de icke äga hvarken den storlek eher det präk- 

tiga utseende som de hvilka tillhöra Iudiernes Iuftstrek, 

förtjena likväl rnänge att för deras skönhet beundras. 

Machaon har, sora vi tro, särdeles ansprak pä ett främre 
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rum ibland vära inhemska i anseende tili sin skapnad, säll- 

samhet och sköria teckning. Han räknas tili Riddare-fa- 

miljen och de sä kallade GreJiiska, hvilka väl icke lysn 

al' de röda lläckar pä bröstet som utmärka de Trojanskc, 

men de hafva en rund, röd eller brandgul Räck i inre 

hörnet af de undra vingarna. 

Denne DagFjäril lägger sin« egg vanJigen tvä ganger 

om äret. De äro af en svafvelgul färg, och fästas icke 

hoptals, utan ensama, pä de Br dem passande vexter. 

Eher 8-9 dagar fratnkomma larverne i6*fotade, iiksom 

hos alla arter af samrna sliigte; de äro i bürjan sammet- 

svarta med ett par hvita tver-ringar. Omkring femte da¬ 

uern eher kläckningen ombyta de huden lör iörsta gangen, 

och uppäta den. Nu visa sig spridda orangegula punkter 

som höja sig Jikt smä tnggiga värtor. Sex dagar efterät 

timar det andra ombytet af huden, dä färg och taggighet 

ännu förbiir densamrna. Sju dagar senare sker ombytet 

Br tredje gangen, utan nägon betydlig förändring af lar> 

gen, utom en ljusare fläck midtpä kroppen. Taggarne 

äro nu 26 tili antalet, glänsande svarta, men kring basen 

perlfärgade. Outsider eTter 'ännu en veckn sker den fjerde 

hud-ömsningen. Nu försvinna taggarne, och den fordna 

svarta ytan förbytes i en vacker, slät, grün och nägot 5 

blätt stötande, och hvar afdelning eller Jed prydes med 

svarta bähen märkta med röda eller orangegula Räckar. 

Vid första ringen, öfver den trekant som hufvudet for¬ 

merar, döljes ett litet, tvähornigt, mjukt, tili färgen gult 

redskap, som utskjutes eller indrages Iiksom snäckornas 

trefvare, särdeles dä larven vidröres. Man pastar, att 

ehuru larven sjelf icke luktar illa, en obehaglig anga vid 

utskjutandet sprides tili skydd mot de stekeifiugor som 

förfölja Fjäril-larverne i allmänhet. Den egentliga födait 

under larv-tillständet hämtas mest af gröiia umbellater, sä- 

snm fenkolsvexten, diü, persüja, selin, pimpinell och 

framför andra af morot-bladen. Utvuxen tili ungefär half- 

annan tum i längden, kryper larven omsider omkring för 

att söka ett beqvämt stalle der han matte förvandlas tili 

puppa. Här fäster han sig horisonteli, och omger krop¬ 

pen rnidtöfver Iiksom med ett band af täta silkesträdar 

ocl) fastklibbar äfven bakre deien. Pä detta sätt fastgjord, 

eher snarare, medelst det om lifvet spunna bandet, hän- 

gande som i en matta, förbytes han eher 2-3 dagar tijl 

puppa, af den skapnad som figuren visar pä taflan, hvil- 
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ken ocksä genom föreställandet af Insekten i sin fullkom- 

lighet, gor en vidare beskrifning öfverflodig. Puppäldern 

varade icke öfver a-3 veckor. 

Om eggen äro Iagda i Maj, sä visa sig Fjärilarne ti- 

digt, och desse para sig genast, da af deras afföda en 

sednare framkomrcer mot slutet af Juli. Äfven eher den- 

nas parning födas larver, men dessas puppor förbiifva sä- 

dana tili följande vären, da Fjarilarne pä den varma vär- 

dagen framtränga ur det svepe som inneslutit dem. Pä 

de orter, t. e. i Tyskland, der Fjärilen är allmännare an 

hos oss, synes han mest om vären. Han häller sig helst 

pä öppna faltet och i bergstrakter. Hans flygt «är sväfvande 

liksom ett lartyg under segel, och sänker sig ofta ned pä 

väta stallen. 

Fastän vi icke kunna tillägga nägot om nyttan eller 

skadan af denna Dagfjäril, säsom begge för oss obekante, 

anse vi dock dess täckhet rättvisa det tidiga val vi gjort 

af honom för detta arbete. 

Tab. — i. ett egg. — «T en Iarv nägra dagar eher 

kläckningen. — 3. som den synes eher tredje ombytet af 

huden. — 4- fullkomligt utvuxen. — 5. puppan — 6. fjä¬ 

rilen flygande. — 7. i hvilande ställning. — 8. den tvä- 

horniga trefvaren ofvanpa hufvudet. — 9. 10. vingfj allen; 

Desse 3 sednare figg. förstorade, de förre i nat. storlek« 
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TRÄGÄRDS-HELIX-SNÄCKA. 
HELIX Pomatu. Pä Fr. Vigneronne. Grand Colima• 

con des VigneS. Pä Eng. Vine-yard-SnaiL Pä T. 

Weinbergs-Schnecke. Pä H. Wyngards-Slak. 

Pä D. Vold-Snekken. 

Djuret är läderaktigt, nied grä fot, ofvanpa sma- 

knottrigt, Jjusbrunt, äfvensorn trefvarne. 

Snäckan klotformig, bukig, tjockskalig, naflad, 

trubbig, med 5 vridningar, gulbrun, strimig, 

med otydligt mörkare tvärbälten. Mynningen 

nästan helrund, nagot mänlik, med lock. 

Linn. Syst. Nat. e<3. Gmel. i. 6. p, 3627. CI. 6. Vf.rmes. Ord. 3^ 

Testacea. — Fauna Svec. n. ai83. — Chemnitz Conch. Cab. 9. 2. s. in. 

T. 128. f- ii58. a. B. c. — Svammerdam Bibi. Nat. 1. p. 99. t. 4- 5- —’ 

Draparnaud Hist, de Moll. p. 87. t. 5- f. 20. — Pennant Britt. Zool. 4. 

p, X17. t. 84. f* 128. 

TTvenne hufvudstciThfatfFX' IfSiiTfe sig Los den lifvade na* 

turens mängfaldiga aister, härledda frän färgen af blodet, 

eller den vätskan, som genora sitt obehindrade orrrlopp i 

kroppen blir det vigtigaste grundämnet för Iifvet. Derma 

är röd eller hvit. Vi hnna att djur, begäfvade med den 

förstnämda, äga sä mycken öfverensstämmelse i deras de- 

lar, att de synas endast gradvis aflägsna sig Iran nägot ge- 

mensamt i bildningen af dem alla, och sädana äro de Däg- 

gande djuren, fäglar, fiskar och amfibier. De ater, hos 

hvilka denna lifsvätska är ofärgad , kunna blott jemfÖras 

med de förra säsom lefvande varelser, hvilka, utom det 

de sakna de förras ryggrad och deras med ledgängar för- 

sedda skelett, äro för öfrigt lika sä särskilta i delarnas 

skapnad, som i dessas anordning i kroppen; och liit höra 

BJötmaskar, Insekter och verkliga Maskar, samt ändtligen 

Djurvexterna. 

Vid foreställandet af en Snäcka, äro Blötmaskarne, 

bland dessa sednare, egentligen värt föremäl. lnom en 

hopkrympande blöt kropp, utan ryggmerg och kotor, hy- 

sa de hjerna, ett -muskulöst enrummigt hjerta, organer för 

att andas, analoga med fiskarnas gälar, och enkla känslo- 

strängar samt lemrnar med kärl för de omkringlöpande 

vätskorna. Deras muckler äro hvita och ganska retliga. 
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Mycket seglifvade, visa de ofta rörelser sedan de blifvit 
styckade, och frambringa ater betydliga delar som de hän. 
dtdsevis förlorat. Deras htid är alltid fuktig, och utdun. 
star icke sällan en kiibbig vätska. Begäfvade med utmärkt 
känsla, äga de egna vidrörings-redskap, tentakler eller 
trefvare, som kunna mer och mindre forlängas. Manga 
liafva ögon, och en del synas icke utan förmäga att höra. 
Lukt torde icke heller kunna bestridas dem mer än sma- 
ken, som är sä synbar vid urvalet af deras föda. Deras 
kropp är omgifven eller tili en del betäckt af ett tunnare 
eller mera köttigt bähe eller gördel, da Hera dessutom in- 
neslutas inoin ett stenaklfgt svepe, som vi kalJa snäckskal, 
antingen enkelt eller af Hera samrnans8tt, danadt af en 
kalkartad vätska, som, utsilad eller utdunstad Iran gor- 
delns yta, först liknar den tunnaste hinna, sammansatt af 
Hna trädar, men som genom luftens äverkan smäningom 
härdnar, och genom de nya hvarf, som lägga sig pä inre si* 
dan af de första, bür mera tat och fastare. Vid detta skal, 
likt benen hos djuren, är kroppen fästad genom muskler, 
som ijena att draga den tillbaka inom skalet, eller att för- 
ena Skalen da de äro Hera. 

Man indelar Blötmaskarne efter deras olika form, utan 
afseende pä den betäckning de kunna hafva; och det är i 
synnerhet i rörelse-organerna som de äro skiljaktiga; det 
är ock dessa delar, som erbjuda de tvdligaste yttre känne- 
märken. Säledes äro nägre, pä hvilka deras gördel till- 
skapar, eller rättare, heia kroppen liknar ett slags säck, 
hvarur ett hufvud framtränger, krönt med tentakler, som 
tjena dem liksom armar att fiytta sig, och käftar, skapa- 
de nästade som ett papgoje-näf (Cephalopodes, Cuv.j. An¬ 
dre, som forthjelpa sig liksom krälande pä buken, eller 
den undra platta och klibbiga sidan af kroppen, och kal- 
las vanligen djtirets/ctf (Gasteropodes, Cuv.j; och ändtligen 
andre, som, oröriige frän stallet, synas icke hafva särskilt 
hufvud, utan detta förenadt rned kroppens massa, samt en 
munlik öppning, belägen under den köttiga gördein (Ac&- 
phales, Cuv.j, 

Ibland all« dessa gifvas slägten, af hvilka en del för- 
blifva beständigt nakna, och en del (eller de egentlige 
skalmaskarne) gömmas inom sina ett- eller flerskaliga kalk- 
hus, tillskapade, som ofvanföre sades, af det väta kalk- 
ämne som gördein afsöndrar och tilüka ur egna ä den 
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samma befintliga körtlar afskiljer de icke sällan undrans- 

värdt sköna färger, hvarmed snäckskalet prydes, ofta sä 

anordnade att bilda de band, flackar eiler punkter som 

pä snäckorna förekomma. 

Alla enskaliga Snäckor, utom Seglare (Argonautaj 

och Skeppare-Snäckorna (Nautilus), bebos af sädana Blöt- 

maskar eller Snigelslägter som krypa pä buken. En stör 

del af dessa Finnas beständigt pä landet, äfven som andra 

endast under vattnets yta. Eör att kunna meddela ett ali- 

mänt begrepp om dessa, och tili undvikande af framdeles 

vidlyftighet vid historien af lika beskaffade Snäckor, anse 

vi säsom anmärkningsvärdt böra anföras, att: 

SnäcJaniglarne hafva hjertat nära basen af hufvud- 

pulsädern (aorta), och hjernan ofvanför magstrupen, som 

omgifves liksom med ett haisband af tvenne frän den förra 

gäende nervgrenar, hvilka förena sig inunder i en stör 

knöl, hvariträn alla nerver sedan atlöpa. Hos slorsta de- 

len gömmas deras gäi-lungor (brancbim) inom kroppen i 

en egen rymd under gcirdeTri. Pä högra sidan af detta 

mnrkvärdiga organ som skapar sjelfva Snäckan, synes ocksä 

en för andedrägten bestämd stör Öppning *), genom hvil- 

ken, som efter behof tillslutes eller öppnas, lüften kan 

insupas, och denna antingen utvidgad eller sammantryckt 

ger djuret formäga att höja eller sänk'a sig i vattnet. Här- 

igenom fär denna gördel ett slags likhet med simbläsan 

lios fiskarne. I stallet för nämde öppning formeras en 

kanal hos nagra. Det är säledes tydligt att Snäckdjuren 

hafva af nöden att andas i fria lüften, hvarföre ock de 

som bo under vattnet, komm« ofta upp i brynet deraf. 

Biodädrornas hufvudsTäm deiar sig, för att ge ät iungorna 

den blöd som kommet frän kroppen, och som dessa föra 

üil hjertat, hvilket kringsprider den Öfveralh. Lefvern är 

stör och wagen wer och mindre tjock, samt tarmkanalen 

olika läng med sin egen öppning (anus) ofvanför den som 

leder tili lungan. Antalet af Tentaklerne är olika; de 

äro 4 hos Land-snäckorna, och endast 2 hos deras slägtin- 

gar i vattnet. Ögonen sitta än vid speisen och än vid ba¬ 

sen af dessa redskap, och ibland pä sjelfva hufvudet. 

Munnen ar rundad eller snytlik, beväpnad med härda 

tander eller alldeies utan sädana. AUwännast äro dessa 

djur tvakoniga. Alla Jägg« egg, somliga fiera tilisam- 

*) Foramen, quo respirat. Chemnitz. 
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mans, andra heit ensamma, och hos nigra kläckas de äf- 

ven i eggstocken. Ändtligen äro Maskhusen eller snäckorna 

lika sä mängfaldiga i skapnad som färger. Form och ställ- 

ning af mynningen, icke sällan tillsluten med ett eget lock, 

läppen, vindelns vridningar, deras upphojning öfver de 

understa, knölar, färor, strimmor m. m. pä Snäckornas 

yta , ge alla goda kännemärken, och erbjuda genom deras 

olika förhällande, och, säsom hittills i allmänhet mera 

bekanta än de inneboende djuren, en större lätthet att 

ätskiija dem i den ordning af slägfer och arter, som blif. 

vit antagen i Natural kabinetten, hvilkas utmärkta pryd- 

nad de äro. 

Helix-Snäckorna hora tili ett slägte ibland de enska- 

liga, hvars vridningar fortnera en klotrund Snäcka med 

en mynning vidare i bredden än i hojden, samt mänlik. 

Det är talrikt pä arter som lefva endast pä det torra. Bil¬ 

ligt hal'va de blifvit härifrän söndrade som välja vata bo- 

ställen, da sä väl Snäckan som dess invänare visa en 

märkiig ätskiilnad (Planorbis, Bulimus.) 

Ibland de äkta arterna är cleremot Träg&rds - Helix- 

Snäckan, ämnet för denna beskrifning. Om hon än synes 

sakna den brokiga fägring som utraärker Hera af bennes 

samslägtingar , är hon iekedessmindre nog mäikvär- 

dig, att förtjena en mer än vanligt uppmärksam blick af 

Naiurälskaten. En kort afhandling om densamma torde 

icke heller finnas öfverHödig, da lika egenskaper kunna 

tillegnas andra arter, hos hvilka de äro bloti litet för- 

ändrade. 

Htla längden af det djur som bebor Snäckan, är, da 

det utsträcker sig utom den, 3 tum och dcröf'ver, och i 

bredden mer än hälften deraf. Huf'vudet förent med krep¬ 

pen genom en hals som kan förlängas eller hopdragas, är 

försedt med 4 tenlakler af lika naiur som halsen, cell 

tillika ganska känslofulla och röiliga, de frärnre heit kor- 

ta, de bakre mycket längre, utsträckta, trinda, ihäliga, 

knottriga samt trubbiga i ändan, der de smä klotrunda 

ögonen sitta, höljda liksom med ett slags ögonlock, när 

tentaklerne irulragas. Här, pä sjelfva hufvudet, emellan 

tentaklerna pä högra sidan , upptäckes en öppning, der 

fortplanmingsdelarne i sinom tid uitränga! Framtill synes 

munnen utan snyte, mert tned läppar sittande i triangel, 

och under den Ölversta en härd och med tänder besatt 

käft i form af en halfmäne, samt in i munnen en i spet- 
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seti hornaktig tunga. Halsens bakre del omgifves af gor- 

dein, som lik en muskulös krage bekläcier den. Fästad 

med sin yta vid snäekan, mottäger den huf'vudet da det 

indrages eller när djoret drar sig tillbaka, och hindrar att 

]uft och vatten icke intränga. Den undre köttiga delen 

eher joten, ofvanpä knoUtig och gräaktig, inunder slät, 

hvit och slipprig, afsrnalnar mot ändan och piattas vid 

sidorna, samt bestär ai liera planer af librer som korsa 

hvarandra och orsaka de vägiga rörelser med hvilka dju* 

ret framskrider. Ofvanpä loten ügger sjelfva kreppen, 

men skild derifrän med sin spiralformiga bakdel hvilken 

fyller Snäckans vridningar. Den hänger ocksa vid henne 

medelst 2 muskler, som fästade i ändan af pelaren, inträn* 

ga sig i kroppen under spiralen, och gä frarnät magen, 

samt i flera smala remsor utbreda sina fibrer och förena 

dem med fotens. Heia kroppen omges med en frän gor- 

deln fortsatt hinna, som i likhet med denna, utdunstar 

en kalkaktig vätska, hvilken alsatt mot Snäckans irire väg*- 

gar smäningom ökar dess tjocklek.. 

Formen af detta Snigelns boställe är klotrund, meren* 

Jels af ett litet äples storlek, tili färgen ljust guibrun el¬ 

ler smulsigt gul med ojemna strimor pä längden. Vindeln 

är sammansatt af 5 vridningar, af hvilka den sista är gan- 

ska stör och birkig, Pä denna skönjes ocksä nägra blek- 

brnna tverband med lika rnänga ljusa emellan dem. Myn- 

ningen är stör och halft oval, nägot mänlik och tili höger 

vettande äfven som vridningarne *). Den tillslutes af Sni- 

geln, ofta under lefnaden, med ett lock som i början 

hinnakfigt, blir efter h’and tfodkare, inät kupigt som ett 

eggskal, hvitt, öpakt, poröst, och nästan som krita, och 

j'räser Jiksom denna med syrox. Dä det bortfalier, kan 

det ä nyo snart äterställas. 

Inom denna tränga och bräckliga boning ligger djuret 

skyddadt för lullen och annan äverkan. Det förblir deri 

Hera manader, säsom frän hösten tili vären, orörligt och 

slumrande, utdunstar nästan intet och kan länge Iefva 

utan iöda. Men en behagligare ärstid lockar det ater ur 

*) Elim u Helix-Snackorna hafva natnrligtvis deras mynning och vrid- 

ningar tili liöger, Annas likväl, fastän sällsammare, sä kallade Ven- 
3tev-Snäcliort livilkas inveites delar hafya ocksä sitt läge ät denna 

sida ; men sädana äro blott mindre vanliga fovändringar, alstrade af 

de törra r och icke särskiha s’ag, som Chemnitz geuom flera rön be- 

visat. Se Couch. Cabin. Xb. 9 
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sitt hide; det är da som Snigeln uppstöter den dörren som 

han före sitt vinterläger tillskapat och utkryper, samt med 

sitt hus pä ryggen besöker de stallen der han Finner sin 

föda. Han fräter nu alla slags grönsaker i trägärdavne, 

men i synnerhet de späda knopparne och första bladen 

pä vinrankor, hvarföre Snäckan pä sädana orter är ganska 

allmän, och deraf lätt sitt franska namn. Ifatad för den 

skada hon ästadkornmer, samlas hon den tiden hoptals i 

vingärdarne för att sönderkrossas. Införd fordom liän 

Tyska orterne, har hon äfven vant sig vid värt klimat, 

och finnes i stör mängd t. ex. vid Svartsjö, äfven som 

hon träffas i Lust - trägardarne vid Drottningholm och 
Carlberg. 

Slutligen för att fullkomna historien aF denna Snäck», 

hvilken, liksorn större delen af de enskaliga, är tväkönig, 

kunna vi icke förbigä dess parningssatt, säsom icke min- 

dre besynnerligt, än värdt att beundra. 

Den sker i början af sommaren; men nägra dagar 

förut samla Snäckorna sig tillhopa och med fastande be¬ 

red« sig. Snäckan vändes pä sin spetsiga ända, och Sni- 

geln utsträcker hufvud och hals som hällas uppräta, da 

äfven andhälet pä gördeln synes vidoppet. Man ser nu 

tillika den lilla öppning stnäningom vidga sig och svälla, 

som befinnes pä högra sidan emellan tentaklerna. Förut 

künde den med möda skönjas. ]\u nalkas de upprätt rik- 

tade Sniglarne hvarannan med deras hufvuden, under tu- 

sende vridningar al tentaklerna^ som mycket lörlängas. I 

tre dagar varar detta inbördes omfämnande, da sedari, 

liksom i ett ögonblick, köndelarna blilva synlige. Begge 

äga hvar sina, tillhörande JbJdci körten. Tvä särskilta öpp- 

ningar utmärka dem. Den ena, eller honans organ, är 

närmare den kortare tentaklen, och den andra jemte den 

större, och det är frän denna, som hanens cylindriska 

uppblästa fortplantningsdel utskjuter och föres mot mo- 

derslidan pä maken, som mottager och xneddelar korsvis 

samma njutningar tillbaka. Fiera minuter efter, ser man 

delarne ännu blottade, wen draga sig ändtligen inom hilf- 

vudet, och paren skiljas ät, da de antingen genast gömma 

sig inom sitt skal, eller krypa sin väg, tills nya retelser 

locka dem att ater förenas, som under sommaren kan 

hända Hera gänger. Det är ocksä icke mindre märkligt, 

att i bottnen af moderslidan danas eil liten hvassuddig 
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kropp, härd vid basen sora horn och mjuk i speisen. 

Man har sett den intränga i hanens organ och bh der 

länge siltande. Vanligt bortiäller den under parningen, 

men ersänes eflerät snart af en annan. AtskiJjas ivenne 

parade med väld, synes den förlängas som en träd, eme- 

dan dess ämne är löst, men härdnar genast i lüften och 

bür skör. Svammerdam har sett den hos Hera arier. 

Dess nytta är säkert ostridig, men vi kann« den icke. 

Goda skriftslallare hafva emedlertid gifvit den nattin af 

kärleks-pil. 

Kort efter sedan Snäckorna befröat hvarandra, söka 

de passande stallen pä marken, der de i jorden göra 

fingersdjupa kägelformiga halor, hviikas sidor de bestryka 

med deras slem, liksom rned fernissa. Här lägga de sina 

egg i hopar; och sedan de betäckt dem med jord, lernna 

dem ät sitt öde. Efter nägra veckor blir man varse sml 

Iefvande Snäckor; och dessa, ntan att förut vnra i eggen: 

forrrierade, börja nu med färre och ofuilkomliga vridnin- 

gar, och omgifne af det tunnaste och genomskinligaste? 

skal, som, jemte Snackans förstorirtg och utvidgande, ef¬ 

ter hand tilltager i fasthet och härdnar. Den unga afveln 

häller sig nu hoptals tillsammans i skuggan och pä fuktiga 

stallen, ty torkan är deras storsta fiende. Huru hög älder 

Snäckan kanupphinna, är svärt att bestämma; men Svnm- 

merdam tror henne lefva länge, i följe af skalets langsam- 

ma tillvext. Iblanct dessa Trägärds Snäckor kimna ocksä 

finnas jättar, eher mycket större an vanligt, men de äro 

sällsyntare. De äro seglifvade, och ehuru icke skapade 

för det väta elementet, dödas de icke deri pä heia veckanr 

och gör man genom krossande en öppning pä nägon af 

vridningarne, betäckes den inom lä dagar med ny skorpa 

frän vätskan som djurets kropp pä stället utsipprar. Dess 

styrka är betydüg, ty en enda Snäcka kan liksom sköld- 

paddan bära Hera, och med dem framskrida ; men af allt 

är reproduktions-krafren som djuret äger mest värd att 

nämnas: Spallanzanis och Schröters forsök, ocksä af an- 

dra forskare besannade, hafva intygat, att tentaklerne, äf- 

ven hufvudet tili en del eller heit och hället kan afskäras 

och ätervexa. Den särade Snigeln drar sig ater inom 

skalet, och visar sig efter nägon tid pä nytt med lika 

fuiikomliga delar som tiilförene! 

Romarne, som väl icke kände denna Srtäckas natur, 

yisste iikväl att betjena sig derai, säsom födamne. Plinins 
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angifver en Fulvius Hirpinus säsom uppfinnare af delta 
slags läckerhet, nägon tid före krigen emellan Cesar och 
Pompejus. Man hade ordentliga stallen eher sä kallade 
Cochlearia, för att göda Sniglarne med kli och ljumt vin. 
J^arro säger att de vexte sä mycket att Snäckan künde rym- 
ma ro qvarter; och voro djuren i jemlörelse sä stora, sä 
var Plinii aftonmältid icke den minsta, som bestod af ett 
sallathufvud, tre snäcksniglar, tvä egg, en kornkaka jemte 
sott vin och snö eller is. Äfven i sednare tider har man 
icke förgätit bruket af dessa Snäckor pä fiera orter. De 
samlas om hösten, sedan Snigeln inkrupit och formerat 
sitt lock, t. ex. i Swaben kring Ulm m. fl. st. och heia bät- 
laster föras af särskika Snäckhandiare utför Donau Hoden. 
I Wien och pä andra stallen ätas de i mängd under fast¬ 
lagen, och forvaras tili sädant bruk i egna Escargatoirer 
eller SnigelgÖmmen, af plankor inhägnade, hvarest. Snig¬ 
larne födas med Hera under dem tjockt spridda grönsaker. 
Da de i koken användas> kokas de först med vatten, och 
blifva sedan med olja , salt ocli peppar tillredde, och an- 
ses da som en mycket smaklig rätt af dem som värdera 
denna foda. 

Tab. — Hg. i. visar snäckan sädan som den vanligen 
finnes. — 2. locket, — 3. snäckan sönderbruten pä sidan 
för att utmärka de skruflika hvarfven. — a. mynningen 
eller öppningen. — b. yttre lappen eller kanten. — c. 
nafveln (umbilicus) eller snäckans bas derifrän pelaren 
(columella) c. f. börjar, omkring hvilken ?ridningarne 
(anfractus) h. e. g. f. som utgöra vindeln (spira) löpa tili 
spetsen (apex) vid det öfre f. hvarest djurets lefver iigger. 
— d. bälen eller buhen (venter). — 4* snäckan itusägad, 
hvarigenom de 5 vridningarne synas ini. — 5- snigeln nä- 
got mindre än i nat. storlek. — a. hufvudets ända med de 
4 tentaklerne. — b. öppningen för generationsdelarne. — 
c. gördeln (Je manteau). — d. öppningen för respiratio- 
nen. — e. för exkrementerne. — f. fällen eller foten. — 
g. bakdelen af kroppen vriden efter snäckan i hvars spiral 
den gömmes. — 6. hufvudet af snigeln under parningstiden 
med begge öppningarne för fortplantningsdelarne. — 7. 
dessa delar särskiit uttagne, sedan de utträngt, mycket 
förstorade, satte rnot hvarandra i naturlig stälining. — 8. 
begge könens inre tili generation hörande, förenade delar. 
— a. hanens. — b. dess bihang. — c. lifmodern. — d. 
— g. föreningsgäng emellan lifmodern och hanens del. 
— h. h. h. ett särskiit rör (vas deferens) som öppnar sig 
eggstocken. — e. bihanget tili lifmodern. — f. testiklarne. 
i lifmodern och slutas pä en annan gren med päronlik 
utvidgning. — k. hvari en purpnrvätska stundom Hanes. — 
1. ett krusigt rör som öppnar sig i eggslocken d. och 
slutar sig i lefvern. — 9. kärlekspilen, som Hnnes inne- 
sluten i e. (Hg. 8 ) Figg.ü. 7. 8. 9. äro iänte frän Swam- 
merdam. 
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ALLMÄN EKORRE. 
SCIURUS vulgaris. J körn, Ihorre, lgarn, Gräskinn. 

Pä F. Orava. Pä Fr. Ecurenil. Pä Eng. Common sqnirrel. 

Pä T. Eichhorn. Pä It. Schiarro. Pä Sp. Esquito. 

Pä D. Egern. Pä R. Bjelha. 

Kröppens färg är, den hvita buken undantngen, 

om sommaren rödbrun, men vintertiden bla- 

grä. Utöronen sta upprätt med tofsar i ändarne. 

Lin.11. Syst. nat. ed. Gmel. 1. x. p. i45. CI. 1. Mammalia. Ord, 4. 

Glires. — Faun. Su. p. 37. — Retz. Faun. Su. p. 40. — Thunb. Beskr, pä 

Sv. Djur. s. 41. — Schreb. Säugth. 4. s. 45/. t. 212. — Buff- Flist. nat. 7. 

P 253. t. 32. — Pennant Br. Zool. r. p. 107. — Avct. Zool. p. 122. — 

Hermann. Obs. Zool.— Sand. Kuss, Gesch, 3. s. 517.— Gatter er Nütz. u* 

Schack d. Tb. 1. s. i55. —Nordhoims Disp. om Jcmtl. Djurfangen. Ups. 174«?. 

D e Djnrslägter ibland de däggande, som äga endast 

tvenne tritt sammnnsittnnde länga framtänder i dfra och 

nedro. haken, vtan nägra hetar, kallas satn tilgen Gnagare 

(Glires), ir.en älskiljas sinsemelJan genom dessa Iramiän- 

ders olika i'örhäilande. Yi finna säledes hos det tili samma 

familj räknade Fkorre-slagtets arter, de dfra begge Län¬ 

der na vigglika och de nedra vieren d eis smalare, längre 

och hoplryckta, samt 5 oxeltänder i dfra kiiken och 4 i 

den undra pä hvar sida; pä framfdtterna ha de 4 lär, 

j ernte Lecken tili tumme, och 5 pä de bahre, och utom 

allt detta, utmärka de sig med deras länga och härfulla 

svans. De flesta, af naturen mycket lifliga, ha alla nägot 

tackt och fint i deras sammansättning. 

Det är ett temligen talrikt slägfe, spridt i alla delar 

aF jordklotet, men äiskilliga arter lillhöra iikväl tgemligen 

Norden. Gemensamt med nägra Iänder af samma polhöjd 

som fädernesby^den, anse vi_ tre slag säsom inhemska: 

den allmännaTderTsvartstrimmiga och den ffygande Ekorren. 

Den förstnämde, som nu är föremälet, är, heia dju- 

ret, utom svansen, ungefär 8 tum och 6 Jin. i Jängden, 

och vager iS—24 lod. Dess nätta hufvud, betäckt°med 

rödbruna här, är nägot hopiryckt viel sidorna, litet upp- 

liojdt ölver hjessan, och loptr i en böid linie fram Ölver 

den platta pannan utät nosen som är ofVanpä rödaktig. 

Under denna synes öha läppen klufven och den nedia är 
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mycket kortare. De stora, runda och svarta ögonen äro 

utstäende och ögonloeken hvita, vid de ofres kant sitta 

nagra fina borst, svarta liksom de länga morrhären. Utö- 

ronen, uppräta oth häriga, äro i speisen försedda med 

en pcnsel af länga raka här, sora ge dem ett större an¬ 

seende. Strnpen under den korta halsen, bröstet, buken 

och lären innantili, Jysa hvita, och den hvälfda ryggen 

samt kroppen för öfrigt rödgul. Klorna äro spetsiga och 

krökta, och svansen mest sä läng som sjelfva kroppen, 

prydd, likt en plym, med länga slaka här, mest vända 

utät begge sidorna. 

Den roda färgen, som är egen för vär alhnänna Ekor- 

re, förbytes i de nordliga klimaten alldeles tili grä eller 

gräblä under vinrenuTen, vid hyars sfut han 1'äJIer häret 

och äteriär smäningom sin vahliga röda pels. Hos de yng- 

re är färgen merendtls starkare. I de Södra Ländc-rna än- 

drar ban icke sitt utseende, emedlertid synas dock hull- 

hären alltid grä. Artförändringar äro likväl anmarkte om- 

kring Bajkal-sjön och nära Lena-floden, säsom dunkelbru- 

na eher mycket mörka, men bli brungrä eher blyfärgade 

med glansande svart svans inemot den kallare ärstiden. 

Kring Volga i Ryssland finnas de ocksä brunröda, äfven 

hvit- och svart-schackiga med hvit svans och fötter. Säda- 

na grä och hvita äro ocksä sedda i Sverige. De sällsamina- 

ste äro de heit och hallet svarta, eller alldeles hvita, 

som tillika ha roda ögon, och äro i sitt slag detsamvna 

som de hvita müssen m. H. i deras. 

Denna Ekorre träffas nästnn ofver heia Europa, men 

i större mängd i den kallare delen, och ymnigast i Sibe- 

rian, vanligtvis i skogarne, sällan allägse frän dem eller 

utpä Iria faltet. 1 de högsta träden väljer ban sitt tillhäll 

och klättrar med förundransvärd snällhet pä stammen och 

grenarna, samt skuttar behändigt emellan dem, ehuru oha 

nog ätskilde, Fivafvid tlen yfvigä” svansen tjenar att lyfta 

honom. Skrämd eller jagad uppiöper han med försigtighet 

pa en fränvänd sida af trädet, pä iivars grenar han platt- 

liggande döljer sig, eller fran höjden af dem ä ömse sidor 

nedtittar pä det iöremäl som efredat honom. Tror han 

sig ater säker, nedkommer han da och da, antingen för 

att söka sigföda, eller boställe i andra träd, emellan hvil- 

kas grenar, äfvensom, kanske, i ett gammalt näste efter 

skogsdul'vor eller andra fäglar säsom skator och kräkor, 
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Plan bygger sitl bo, gemenligen kJotrundt oeh'savnmansatt 

af mossor och swa qvistar, ryrnligt nog för sig och ungar- 

na. üfvantill är det försedt raed ’en liten öppning, hvilkea 

betäckes liksom med ett kägelformigt iock för regn ock 

©väder. Könen, emellan bvilka är ingen märkbar yttre 

skillnad, para sig i Mars och April, och som det säges 

stundom a gänger om äret, hvarefter bonan ynglar 4 vec- 

kor senare, och fär 5—5 ungar som i början äro blinda, 

och födas omtrent t n raänad innan de lemcas pu fri hand 

au försörja sig sjelfva. 

Stadd i sin naturliga frihet, söker Ekorren sin för- 

nämsta föda i nöiter, allen och barrträdsfrön, hvilka hau 

förstär att med mycken färdighet plocka ur kottarne an¬ 

der det att dessa nakna afskalas. Han förtär äfven kpop- 

par och bark af triefen, ortr förstnär ocksä icke andra 

frakter säsom äpplen och päron om de kunna ätkommas. 

Sittande pä bakfötterna, med kroppen böjd i rät vinkel 

och skyld baktill af den uppstäende svansen, häller lian 

sin föda med framtassarna, likväl med yttersta täändarne 

och klorna slaka, och under detta gnager med sina skar- 

pa tänder, äfven det härdaste skal, iör att blotta det inre 

eher ätkomma kärnan. Smärre ämnen säsom körn och frön 

fattar han mellan tumvärtorna. Enligt sin natursdrift sam- 

lar han ocksä vinterlörräd af öfverflödet och gömmer detta 

i ti'ädens ihäligheter, fastän, kanhända, utan att ibland 

minnas det. — Pallas säg äfven Ekorrar sammanleta flera 

slags jordsvampar för ett lika ändamäl, hvilka de insatte £ 

trädspringor, och emellan qvistarne, eher nppstucko dem 

pä de afbrutna ändarna tiil torknings för vinterföda. Utaa 

tvifvel är det för en dylik hushällning, som man ibland 

finner vära Ekorrar insä’.ta kottar i sädana häl som hack- 

spettar stundom göra pä träden. 1 drycken är Ekorre» 

ganska sparsam, och läppjar snö om vintern hellre äa 

vatten, men ater deremot mycket för sin storlek, Fangslad 

eller imn "gjoi dy- har Tn«m-nFtmnit horrom fortära ett paf 

lod bröd om middagen samt tvenne kastanier, orh om af- 

tonen lika mycket jemte flera af de sednare, i släilet fö» 

hvilka han dock ger företrädet ät valnötter, om de an är# 

härska. I detta tiliständ väner han sig att ata kokta käl- 

rötter. moröiter, palsternackor och scorzonerer, men rä 

röras de icke. lian äter alle sorter käl, men inga skid- 

.vexter, deremot äpplen och päron, som, oaktadt radan 

skalade^ skalas af hoaom pä nytt,, ock gnager da blott 
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med de nedra tänderna under det han tillika smakar med 

tungan, men lemnar dem innan han hinner tili kärnhuset, 

oeh skiljer sig deri frän sina fränder af räitslägtet. Icke 

heller rör han kärnorna af plommon, eliuru dessa skalade 

äfven som kersbär och större delen saftiga frnkter behaga 

honom, men icke rönnbär. Halftorkade fläderbär äro der* 

emot en läckerhet, liksom skalad mandel, men hampfrö 

ffjrtäras sädana de äro. Russin smakas icke, menvälkorin- 

ter; kokta (icke rä) jordpäron , ost, smör, smultron, hak 

Ion, i synnerhet med socker som är mycket begärligt, men. 

han skräder likväl bröd hvari socker firmes inblandadt. 

Han läppjar kaffe med mjölk, och ljumt te, dock utan 

socker; äfven öl, och Hermann orntalar en som togs ur 

nästet och uppföddes (sä besynnerligt det mä synas) af en 

katta ihop med hennes ungar; denna vande sig att dricka 

vin, blef fall och somnade. Skorpan af bröd förtäres, äf* 

ven sädant rostadt, men icke köttmat. Likval har man 

sett en Ekorre äta hjernan ur skallen pä en död bofink, lik¬ 

som Pyslingarne(Lemures) pläga äfven göra pä fäglar. Knappt 

är den minsta öppning gjord pä en not', förrän han mär- 

ker om den är torn, som da genast släppes. Kötter gömmer 

han framför «11t gerna om han fär mer än han kan upp- 

äta, men bröd icke sä; likväl bortstjäl han oftast ätliga 

saker och annat som lätt bortsläpas, och gömmer dem e- 

mellan papper, kuddar, m. m. 

Af vilda djur bli inga tamare än Ekorren, ehuru han 

märkes att ändra sitt vänliga fynne med äldern. Yänligt 

later han handtera sig af kända personer, äfven luggas, 

och liksom gryrntar, och ger sitt välbebag tillkänna med 

ett ljud likt kattens knurrande. Under tiilsiutande af ögo- 

nen, tiiläter han gerna klä sig, känner sitt namn, men 

kornmer icke alilid da han kallas; stundom satter han sig pä 

bakfötterna och tigger, slickar handen pä den som hyllar ho- 

nom, kryper i barmen och somnar Jiggande pä rygg med 

utsträckta fötter, ocii--^ kan vidröras och 

tärna vikas utan att han vaknar, i hvilken händelse han 

somnar pä nytt efter nagra ögonblick. Han blir ganska 

näsvis och öfvergär en kattunge i sprang, hoppande och 

löjliga krökningar. Under skullen liälles kroppen horison- 

telt och svansen bakut. Han hänger sig ofta länge lodrätt 

pä Vrlggen eher tapeten, sofver mycket oeh sent pä mor- 

gonen, och uppvaknad , gnor ögonen, gäspar och räcker sig. 

Puisar sig icke sällan med framfötterna vätta med salivea 
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öch utkammar afven svansen med dem, hviika han ocksä 

tvättar, i synnerhet om han vidrört feta saker, och rullar 

sig med mycket nöje i sanden. En tarn Ekorre byggde bo 

jemte Hermanns hus i ett träcl i grannskapet, och stal 

klutar dertill ur et rum genom en sönderslagen fönster- 

ruta. Man har äfven kunnat draga lördel af denna laiien- 

het att samla och görnma, nemligen att genom spaka Ek- 

orrar insamla de yppersla nötter af närbelägna hasselbu- 

skar, fr In hviika de inom dygnet hembujit en mängd att 

fylla heia hattkullen (Tänzer); och man skulle snart gissa 

tili ett slags urskillning hos detta djnr frän Hermanns be- 

rättelse om en, som vidrörde intet hos den som ägde ho- 

nom, men smög sig in hos en annan som retat honom 

och der gnagde han alit! Denna medfödda oart att sön- 

dergnaga, och den smntsiga vanan att öfveralk slsppa o* 

renligheten och urinen, ehuru han baller sig sjelf och sin 

boning ganska ren, gor att han, skild frän vildmarken der 

naturen säite honom, gemenligen icke njuter mera utrym- 

me än burens, eher det en kjedja tilläter, och man kan 

da icke utan beundran se, huru han länga stunden o- 

upphörligen dansar, likväl midt und er dessa rörelser vid 

minsta knapp stannar, och pä bakfötterna hvilande, lystrar 

efter ljudet. Tidtals ater, och i synnerhetsedan han mät- 

tat sig, öfverlemnar han sig ät somnen, sammanrullad 

som ett klot och omsvept af svansen, eher lägges han 

stilla platt ned, betäckt med densannna som böjes tillbaka 

öfver ryggen. Ekorren är, kort sagdt, ett litet vackertdjur, 

knappt mer än tili hälften vilclt, och som för sin nätthet, 

sin läraktighet, sina mildare seder väl förtjente sparas, sä 

framt icke den beskyllningen är grundad att barrskogarnas 

tillvext genom Ekorrar mycket förhindras. 

Vissa tider, ehuru icke just bestamda som man pä 

■nigra stallen inbiliar, sig, har man sett Ekorrar anställa 

(likt F]ä 1 lmossen) Vandrirrgnf, söfnge (Pontoppi- 

äan) och i Siberien (Pallas), samt i skaror framtäga. Om 

brist pä föda är härtill grund, kan icke försäkras, ty vid 

de tag som FjällmÖssen göra har man icke funnit spar tili 

Wagon förödeise efter dem. Orsaken är ännu en af de obe- 

kantare i naturen. Fiera hundrade är sedan omtalades hu« 

tu Ekorrar seglade Öfver vatten pä ett trästycke eller en 

barkbit, med tillhjelp af svansen säsom segek Detta är 

yerkligen en sannsaga, som i sednare tider blifvit af Hera 
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bekräftad*). Alt de för öfrigt ocksä kunna simma är gansk» 

säkert ; det första de göta da de öfverkommit, säger Pal. 

Jas, är, att de putsa sig. 

Ibland fyrfota djuren är MSrden en stör fiende af Ek- 

orren, och uppäter honom. Ekorrsteken föraktas ocksä 

icke i Norrige, Norrland och pä Hera stallen. Köttet, 

som är hvitt, liknar i smaken det af höns , och är derjemte 

nägot sötaktigt, och den svarta artförändringen säges vara 

an smakjigare. Men det är i synnerhet skinnet som kostar 

sä oräkneliga Ekorrar lifvet, och Iramförallt i de Ryska 

Rordiiga Provinserna. Taget om vintern, da det äger den 

grä färgen, anses det ocksä som ett pelsverk af värde, 

kändt under namri af Gräverh (Petit gris). I det öfriga 

Europa, utom Sverige (säsom i Norrland och Dalarna), är 

skinnet mindre dugligt. I Ryssland ansei de för de basta 

som komma (iän trakterna nära Ob- och Kasim-floderna, 

säsom mest täta och fullhäriga. De skinn ater som hämtas 

t. e. nära Lena-Hoden, äro sämre. Prisen äro säledes myc* 

ket olika, da man efter godheten betalar öfverbufvud för 

tusende skinn Iran i5o tili 20 Rubel. En stör mängd af 

sädana skinn foryttras tili Kineserne, hvilka veta att sär- 

deles värdera de förstnämda. Eljest äro Ekorrskinnen det 

enda Pelsverk som tili forsäljning i Siberien sammansys tili 

sä kaiiade Pels säckar, och dessa äro antingen af bukarna 

eller ryggarna, Sädana säljas parvis eller ensamma med 200 

i hvar, de förre frän 2—10, och de sednare 3-20 Rubel 

stycket. Äfven frän nejden af Lena Hoden foryttras säckar 

af blotta htifVudskinnen sammansydda, tili 3 Rubel hvar- 

deta. Mogolerne sälja Dauriska Ekorrskinnen tili 8—10 Ko- 

pek. Hos oss kosta vanligt de som komma oberedda frän 

Norrland ungefär en skiiling,dä berednirig och söm kostar 

sedermera lika mycket. Ryggarne äro alltid af dubbelt vär¬ 

de, ehuru detta pelsverk som brukas tili foder och brä- 

mer, icke äger särdeles styrka eller t°d mycken nötning. 

Svanshären användas dessutom allmänt tili penslar. 

Ekorrar fällas deis med bössa, eller som i Norrige, 

med platta pilar, dels fängas de med snaror eller fäilor. 

I förra fallet uppsättes en stäng lutande mot ett träd, der 

mot ändan en snara med bete fästas. Fällorna ater, eller 

sä kallnde Lämmar, göras af ett par brädstumpar af 5 qv. 

V Afven Herr OfverJägmästarea Ström intygar detsaxuma. 
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längd och * aln i bredden. I ett stört träd släs a viggar 

nägot ifrän marken, pä hvilka det ena brädet lägges pä 

det andra, och ena ändan uppsättes med 2 hopfäJIda pin- 

nar, och emot dessa en sticka med betet, hvartill tages 

sma svampar, som merendels vexn pä Björkstubbar. Svam- 

pen torkas först och Ligges sedan i vört och ater torkas ; 

eilet i brist deraf kunna skifvor af rägbrod bakadt med 

vört, begagnas. Afven Lapparne betjena sig af en Svamp* 

art (Agaricus integer) vid samina slags djurfänge. 

Liksom hos mänga andra djar, trodde man i äldre 

tider ocksä finna ämnen tili Iäkmedel hos Ekorren. Sjelf- 

va Galenus berömde istret af lionom säsom värkstillande 

och lenande i örvärk; och i Fr. Hoß'mans tid gals ett sä 

kailadt arcanum, som brukades af Lindansare mot svindel, 

och bestod af pulveriseradt Ekorikölt, eher tillredt af 

djtirets hjerna. 

Tab. föreställer en Ekorne tecknad efter naturen. 
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EIDER-GÄS. 
ANAS möuissima. Eider-fä geh Bott eng äs. Gudunge 

(Hanen). Ada, Ara (Honan). pä F.Hahka. Merisuorsa; 

pä Fr. Oye ä duvet; pä Eng. Cuthbert s duck, 

Edderfowl; pä T. Eider- Gans; pä D. Ed der- 

Gaas; pä N. Arfugl. 

Näfvet är nästan trindt. Näbbhinnan är ofvan- 

för näsborrarna pä tveren skrynklig och delas 

liksom i tu af de i en spets nediopande fjä- 

drarne. Hanens kropp är ofvanpa hvit, in- 

iinder svart, äfvensom hatten och gumpen« 

Nacken gronaktig, och bröslet ofvantill iif- 

färgadt. Honan ar gulbrun med mörka fläc- 

kar, inutndgr mörkgrä. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. 2. p. 5r4- *5. CI. 4. Ates. Ord. 5. 

Anseres. — Faun. Svec. n. 117: — Goitl. Res. s. 198. ai3. — Retz. Faun. 

Svec. p. it8 —Mus. Carls. 1. t. 6. — Buffon. Ar. 9. p. 103. t. 6. — Pen- 

nartc Britt. Zool. 2. 58r. t. 95. — Arct. Zool. a. 553. — Lach. Ind. 2. gi5. 

— Brunnich Eiderfugl, Beskr. 1753. Köbenh. — Egede Grönland. Nat. 

Hist. s. 5i. — Pontoppid. Norges N. Hist. s. 114. — CMafsens Isl. Res. 1 

*. 550. — Leems Beskrivn. orer Finmnrk-Lapp. s. 267. — Horrebows ef< 

terrättu. om Island, s- 167. 

Irland de med P]äder och vingar försedda djuren äro val 

inga utmärktare än Vattenfaglarne (Anseres Linn.), hvil- 

kas simfötter och med hud betäckta näbb samt kortstjerta- 

de kropp vid första äsynen skilja dem fiän andra ordnin- 

gar af lägeiskaran, och hvarom vi icke mindre öfvertygas 

vid betraktandet af deras hushähning att vistas pa ytan af 

det vära elementet, eller att ätminstone deri söka sin foda. 

Andslägtet, stört och vidiyhigt, intar ett betydande rum i 

denn« afdelning. Dess arter danade med ett bredt, hüll- 

rigt och i kanterna tandadt näf, inom hvilket döljes en 

härbräddad och trubbig tunga, siia deras foda ur vattnet, 

hvari de med färdighet dyka och icke sälJan stä pä hüf- 

vudet, för att uppfiska de näringsämnen af smäfisk, skal- 

djur, insekter, Örter och frön, som naturen efter hvar och 

«ns natur veiat bestämma. 

Nägre författare af fägelsystemer hafva, ka nske ange- 

iagnare att Jysa med egna uppfinningar än att följa natui«a 
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pä sparen, frän näbbets större eller rnindre kullrighet, el- 

ler biott kroppens storlek, eller frän vistelseorten i 5n- 

sjöar eller i hafvet, foreslagit delning af Andslägtet i Hera. 

Man trodde sig se slagtskilinad emellan Gäss (Anseres) 

och Ankor (Anates). Men v. Linnds skarpsyntare snille 

förenade dem und er ett gemensamt, (Anas), och hvilken 

har icke sedan- funnit det rätt och billigt, som länar upp- 

xnärksamheten ät XLiderfugeln? 

Denna, som med en resligare ställning narmsr sig mer 

tili Gassen än tili Ankorna, är liksom midtemellan begge, 

en fot, io tum i längden, och ungefär af lika storlek som 

den Turkiska Ankan (A. moschata ). Honan är iikväl nä* 

got mindre än hanen. Hufvudet pä sidorna sarmnantryckt, 

är i nacken flatnre likasom halsen baktill. Näfvet halft 

cylindriskt elleF ^iraTlTe kagelförmJgr, vid roten nästan 

trekantigt, synes vid sidan af de eggrunda , öppna näsbor- 

rarne nägot hopkramadt, och den öl re käken i ändan tiil* 

ökt med en trubbig och nageliik spets som böjer sig öf- 

ver den undra kaken, äfvensom den frän näbbens rot tili 

spetsen löpande kanten. — Öfre näbben betäckes med en 

mjuk blekgrön hud (Gera), klufven bakom näsborrarne 

genom den frän pannan nedstigande spetsen i tvenne pa 

tveren rynkade delar, hvilka med trnbbiga ändar sluta sig 

en tum Iran ögonen pä hvar sida, der ocksä tvä, ända tili 

näsborrarne gäende, vinkellika bugter danas af de mellan 

näfvets kant och den nämde huden löpande fjädrar. Den 

nagellika hvitgula näbbspetsen undantagen, äger det öfra 

näfvet omkring 3o flata, spetsiga och af kantens hud mest 

betäckta tander, som äfven finnas i den undre, flatare 

käken, men pä tveren nära kanten sittande. £ungan köt- 

tig, afläng och afsmalnande fastaE^rübffig?9ftar ocksä lik¬ 

som tandlika utskott i brädden , ätskiida med fina här. 

Spetsen är broskaktig, och bakdelen eller roten besatt med 

värtor ooh mjuka taggar nära svalget. Ögonen ha sin 

plats vid sidorna nära hjessen. Kroppens skapnad är lika 

med Gäsens. Yingarne bestä af 26 vingpennor, af hvilka 

de yttre to äro spetsigare och längre, men smäningom af- 

tagande likt de följande io, mera breda och trnbbiga 

utom den sista, som är hvass pä sarmtia sätt som de 6 in- 

re, hvilka böja sig vekt tillbaka nedhängande öfver de yt¬ 

tre da vingen hviiar. Stjerten rundar sig och utgöres af 

24 spetsiga pennor. De korta benen sitta mycket tillbaka 

med nakna knän, gulgröna äfven som de 4 tärna hvilka 

förenas sinsemellan med en blyfärgad simhud. 
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Dessa kännemarken tillhöra bäcla könen, men som 

Sga dessütom egna för hvardera, nog märkliga alt kunna 

förbigäs. 

Hanen har öfterst pJ tiufvudet en heit svart, nägot i 

purpnr skinande Häck eher hätte, som nedlöper som er. 

snibb i pannan emellan näbbhinnans Hikar, och dessütom 

i 2 andra spetsar pä sidorna. I nacken rundas denna Hac¬ 

ken, men delas der ater af en Ijnsgrön strima, uppkommen 

frän de iysande sjögröna fjädrar som bekläda heia nac¬ 

ken, men föriora sig i de snöhvita, som täeka hufvudets 

sidor äfven som halsen och ryggen ända tili gumpen. i ram- 

re delen af bröslet är merendels blekt liffärgadt, men un- 

derlifvet, gumpens medlersta del (utom sidorna som äro 

hvita) samt stjertpennorna blcksvarta. De yttre vingpen- 

norna lika sä eller bruna, och de inre hvita. Ändtligen 

äro de främre täckfjädrarae (Spegeln) svarta och de bak- 

resta hvitaktiga. 

En sä brokig drägt säknar deremot honan. Hennes 

hufvud, hals, bröst, sidor, rygg och gump samt vingar- 

nes tack fjädrar äro gulbruna med mörkare fhickar eller 

strimor. Pä det mycket blekare hufvudet och halsen äro 

desse ännu sraärre, och som hvar fjäder synes pä tveren 

strimig, tiilskapas liksom vägiga linier pä bröst och rygg. 

Täckfjädrarnes fiäckar äro iikväl större; underlifvet murk- 

grätt med blekare tverränder. De yttre vingpennorna bli 

nästan svarta, och de inre fä en rödbrun kam; och som 

de yttres nedersta täckfj-ädrar äro askgrä i spetsen, och 

de nästintill liggande hvita, sä biir deraF, da vingen lig- 

ger tillsammans, tvä hvita stnala tverband. Stjertpennorna 

äro ocksä svarta med blekare spetsar. 

Ungarne af bäda könen äro i början enfärgnde, be¬ 

lachte med ett bleksvart dun, men nägot Ijusare ander 

strupen och pä bröslet, med en askgrä rand som löper 

frän näsborrarne geno-m ögonen tili nacken. Dunen ända 

sig alla med ett bar, liksom vore heia beklädmngen sä- 

dan. Men snart förändra de sig. Hanarne bli, eher för- 

loppet af första äret, hvita pä ryggen. De yttre pennor- 

na i vingen, stjertens och heia underlifvets svarta. Honor- 

na fä efter en lika tid aildeles modrens utseende och färg, 

utom nederst pä ryggen, der nägra fjädrar äro snöhvita 

nud svarta blandade; liksom pennorna i vingarne och 



sijerten. I storleken upphinna de redall foräldrarne« I 

andra äret blir hatten synlig pä hanen, särdeles med de 

frarrilöpande mörka snibbarne. Näbbhinnan är nu svart. 

Det nedre af bröstet och de inre vingpennorna samt täck- 

fjädrarne hviia. Det blekröda pä främre halsen torde ock 

skönjas. Underlifvet lyser brunaktigt med hvita och svarta 

vägor, mensidorna, undergumpen och stjertens täckfjädrar 

tillika med fötterne bii svarta. Det är i denna älder som 

Jhan hos oss kailas Haisinge (se Mus. Carlson. T. 6). Den 

aärs gamla honan har huivudet svart pä sidorna, med en 

ljus strima frän näbben genom ögonen. Haisen askfärgad. 

Underlifvet mörkgrätt. Allt det öfriga är svart, utom de 

ljusare ändarne pä nägra vingpennor. /ndtligen da hanen 

nppnätt tredje äret, blir han i allt lik den ofvanför be- 

skrifna fuükomliga fägcln,—mea—fäxgorna äro likväl icke 

ännu sä klara som de blifva i det följande, da han icke 

vidare förändras. Honan äter synes föga olik i 3:dje äret, 

inen fär en rodaktig askfärg i det 4-*de. Stjertpennorna 

svartna ned vid deras faste och bli hvita i ändan, och pä 

bröstet hvita och svarta tverränder i vägor. Omsider fär 

hon för alltid det utseende som först nämdes. Historien 

otn dessa ombyten som alltid tima sig i Eiderfägelns for- 

sta älder, bör icke här anses öfverflödig, ehuru denna e- 

genskap tillhör icke Euier-gäsen ensamt. Fiera sjöfäglars 

Ungar äro i början gtäaktige. Päiägeln fär icke sina prä- 

lande stjertfjädrar förran i det tredje. Den brasilianska 

blodröda Ibis (Tantalus ruber L.) är som unge svartbrun, 

blir sedan grä, derefter hvit, ändtligen rödspräcklig och 

tili slut aüdeles röd. Sjelfva den sköna Flamingo (Phoe- 

nicopterus rubei L.), hvars tunga var en bland Caligulss 

och Heliogabali fäckorheter, är hvitgra i första äret, och 

far först den högrööa färgen i det tredje, att förtiga mänga 

Hera exempel.; 

Att Eidergäsen icke är danad tili Iandfägel, utmärker 

dess längs«mma och vaggande gang, en följd af de mot 

bakdelen stäende benert, hvilket jemte de lyckta fötterna 

visar behofvet att förnämligast iefva pä vattnet. Hon up- 

pehäller sig ocksä i Nordsjon, vid kusterae* af Island, Fer* 

öarne, Norrige, Skottland, BornhoJm och Sverige, äfven 

kring de i Östersjön belägna öar, i synnerhet Gottland. 

Ee.ede omtalar den stora mängd som ocksä infinner sig 

vid Grönländska Goda HuppsUdden, der det alltid sval» 

lande hafvet säilan kan tiilirysa, och hka säkert träßa? 



Eiderfägeln vid den nordligaste Asiens stränder, och vid 

dem af Columbi verldsdel. 

Det är fräri varen tili början af h5sten som Eider« 

faglarne vistas vid kusterna, ty under den tiden para da 

sig, värpa, utligga sina ungar och uppföda dem; men da 

desse äro sä stora att. de kunna bege sig tili hafs och söka 

sin bergning pä ett större fält, sä lemna de stränderna i 

sällskap med den äidre famiijen, och intaga vida halvet. 

Förmodligen är orsaken den att ßskar och andra sjödjur 

skynda pä djupet hösttiden, da desse och sjöfäglar i all- 

mänhet, när födan börjar tryta vid landet och isen iägger 

sig, mäste pä andra stallen efterspana det uppehälle de 

tarfva. Egede intygar ock, att de en viss tid pa arpt mil« 

liontais betäcka heia sjön krlng Grönland. Om vintretl 

ser man qvällar och mornar liksom skyar af dem passera 

förbi somliga nybyggen: om aftnarne för att inkomma i 

vikarne, och ater utgä den följande morgonen tili sjös. 

Fontoppidan säger, att de, utom vid parningen, hälla sig 

beständigt pä hafvet, och Linnö, att de bo der hafvet är 

djupast. I Norrige komma de vid jultiden eller midtpä 

vintren inifrän hafvet, för att finna lä under öarne när 

stormar instunda, hvartill folket i skären anser dem sä- 

som förebäd. Eidergäsen är säledes icke en ordentlig flytt- 

fägel (Bird of passage), da luftstreket icke ombytes, utan 

blott stallet, eftersom nödvändighetcn det kräfver. 

Inemot borjan af varen, i Febr. eher Mars, kanske 

och senare, efter vinterns förhällande, komma de hoptals 

tili de kuster der de om sommaren pliga infinna sig En- 

ligt de bestes intyg lefva desse fäglar i engifte. Honait 

börjar snarare att para sig an hanarne, ofta i det första 

äret, sedan hon blifvit f'ullfjädrad, men hauen sällan in- 

man han vunnit sitt. fullkomliga utseende. Vid de skär, 

der de vanligen anlända, har man sett en mängd hanar; 

och att de ofta slagits om en enda hona, ty hanarnes antal 

tyckes vida öfverträifa det andra könets. De huggas med 

näbben, och under det de rusa tillsammans, synas de hop¬ 

tals än under an ofvan vattenbrynet. Sälunda kämpa da 

heia dagen. Det omtvistade förernälet är midtibland floc¬ 

ken, tili dess de alla, pä en när, lemna faltet ät segervin- 

naren, som Iionan da älföljer, och som behäller henne 

«tan att vidare angripas. Parningen sker pä stallet. Un¬ 

tier detta skrika de beständigt, da honans ljud lik^ar de all-» 
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tnänna Änderpes, men hanens ett hegt, groft A-O, eller 

som andra anrnärka Hu-Hu. De öfriga hanarne, mindre 

lycklige, bege sig tili andra trakter att söka sig niakar 

®m de kunna finna dem. 

Efter skedd parning väljer honan ett passande stalle 

för att varpa, helst pä öde holmar och obebodda skär. 

Här beredet hon sitt bo bland graset eller tängen eller 

ock pä bara klippan, om endast nägon mossa finnes. Ger- 

na söker hon sig skygd för vestliga vindar säsom häftigare 

med storm och regnbyar, t. ex. under en bergsrefva eller 

stora stenar, älven bland enbuskar och Jjung om sädane 

jßnnas. Man har äfvert seit, att hon tili mer* säkerhet 

för sin tillkommande affoda mot roffäglar, begifvit sig heia 

halfva milen upp i fand«*-,—irwikai Jtiorrebow säger ske pä 

Island. 

Sä snart boet är färdigt, hvartill bnnen varit behjelp- 

lig, värper hon och lägger efterhand och i män af sin 

älder 5—8 egg; ty om hon är mycket ung lägger hon 

färre. Detta varar i 5—6 veckor, hvarefter hon begyn- 

ner liggn, hvilket sker i Maj eller, efter det GrÖnfäMska 

talesättet, i det 5:te mänskenet. Del säges ock, att man 

funnit 12—14 egg i boet, som dä tillhör tvenne honor, 

hvilka antingen ligga tili skiftes pä eggen, eller bredvid 

hvarandra i tamma bo. Under iiggandet plockar honan 

dunet af sig, hvarmed icke allenast botten af boet betäc- 

kes, uttm en hög kaat formeras, sä att hon ligger nastan 

skyld innanför. Eggen bevaras ock derigenom för köld 

och andra äkommor, när hon tidtals mäste söka sin föda; 

ty gäshanen delar aldrig detta besvär fned henna, men 

säges likväl altid hälla sig nära inlill boet, för att i hän- 

delse af lara varna makan, som dä betäcker eggen med 

dun och mossa och flyger ut tili sjöss, men görnmer sig 

likväi sä länge möjligt ar i boet, hvilket sammansatt. af 

qvistar och läng, bidrar att dölja henne säsom rnycket 

lika i färgen. Men blir faran större, sä mäste hon flykta, 

för att icke sjelf blifva uppoffrad. Skulle eggen lörkom- 

tna, pästäs det au harten slär henae med vingarne, som 

Sion mäste täiigt lida. Elter 2S dagar eller 4 veckor bör- 

ja nogavne JFramkamma, Men dä lernnas hon allen«, och 

i- oli icke synüga vid Strand erne, förrän nästa vär. 

.r: de kläckte Ungarns bidvit torra, kanske inom 

timan, 
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timman, förfoga de sig med moJeria tili vattnet, da hon 

laper förut och de efter henne. Vid stranden kräla de 

upp pä hennes rygg, hvarefter hon simmar ut med dem 

och dykar och de llytande ungarne fä göra det första 

försöket att hjelpa sig sjelfva. Sedan hä 11a de sig vanügen 

bland tängen och pä iäga skär, der de i säüskap med de 

äldre föda sig af musslor, snäckor (neriter) och insekter 

som finnas emellan hafsvexterna. Ibland träffar man ho- 

norna i flockar med ungarne, och kan man da ro med 

bat sakta tili dem och drifva ungarne tili lands, der de 

löpa opp och gömma hufvudet i graset eher buskarne, 

och kunna iätt tagas med händerna. Ännu rnycket späda 

uppehäller sig modern mest rid stranden, der hon arbe- 

tar med fötterna i muddret för att skafta ungarne den 

näring af smä skaldjur som hälla sig ymnigt deri. Under 

den mest hotande fara öfverger hon dem icke. Om en 

sten kastas efter dem, iJyger hon under jemt skrik dlt 

derifiän stenen kommit. Emedlertid skynda ungarne ut i 

vattnet, dä hon omsider föfjer dem, och när de tröttna, 

uppkrypa de, som förut närndes, pä hennes rygg, sä att 

man icke ser mer an hufvudet af henne och dem. Samma 

händer med den Nordiska Pingvinen (Alca impennis) och 

med Svanen. {Lina. Skänsk. res. s. 187.) 

Om eggen tagas bort under värpliden, lägger Eider- 

honan ä nyo andra, men helst i annat bo. Likväl sä, att 

om de första 5 borttagas, värper hon 3, och tagas äfven, 

dessa, sä värper hon blott 1 tili slut. Pä Island brukas att 

skatta Eider-boet 2 gänger innan honan börjat ]igga;men 

som hon nu redan plockat sig z gänger och skall omsider 

värpa den tredje, sä är hon riästan naken; hon bjelpes 

dä af hanen som ocksä plockar sig, oclr som denne är 

hvit pä bröstet, blir detta sista dun det hvitaste. Skulle 

honan mista eggen för 5:dje gangen, lägges intet vidare 

det äret, utan stallet lemnas och ett annat valjes nästa är. 

Eggen äro nästan sä stora som gäsegg eller ock n‘ 

got mindre, af 2* tum i längden och 6 tum i umkreisen, 

tili färgen blekgröna och hvitaktiga, ibland rnörkare grc 

na eller grönblä, eller nägon gang brum med blott e< 

grön ring midt omkring egget. Blominan sitter midt uti 

och är rnycket liten. När fäglarne äidras, sägas ocksä de- 

ras egg aftaga istorleken. Dessa Gäss skola ibland bli sä 

unnärkt tama, au de kunna lyftas ur boet och bli stilla- 
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sittande bredvid, men märka de att man beröfvar dem 

allt, ropa de kar, kar, kar, och krypa ater in i det toma 

näslet liksom sörjande. Gemenligen äro de likväl icke sä 

spaka, uta’n uppspringa och fatta- den oblyga plundraren 

i kiäderna. Eggsamlingen kallas heit pä Island, hvarvid de 

som göra den bruka under det sarama utropet af IIo-Ilo 

Brutt och Torrorutl. 

Eiderfägelns älder torde" utgöra omkring 3o är, om 

man antar att 4 är ätgä innan han är fulivüxen och att 

han ynglar i 20, som man säkert erfätit ai' sädana som 

infunnit sig äriigen pä samroa stalle och sedan utebiifvit. 

Isläiidarne mena likväl -att han blir 4 gänger äldre. Gamla 

hanar bli slmllgen heit hyita och honorna grä. 

Dessa fäglars föda bestär i fisk, musslor, räkor och 

smärre sjödjur. De dyka pä 10-12 famnars djup. Fisk-in* 

elfvor, utkastade af fiskare i sjÖn, sägas de begärligt upp- 

snappa. Mäksr (Lari), af haturen mindre skickliga dyka- 

re, följa sä väl dessa som andra sjöfäglar i stora hopar, 

och röfva af dem icke sällan det byte de uppföra tili, vat- 

tenbrynet, men visa äfven, i synnerhet Labben (Larus pa- 

rasiticus),ett slags taclcsamhet i det de söka försvara dem, 

da deras bon anfailas af Hafsörnar, korpar eller kräkor 

som förstöra icke mindre eggen än ungarne om de öfver- 

kommas. Man har sett korpen, mycket mindre än Eider- 

honan, släpa henne, fattad vid nacken, ur boet, för att 

vinna sitt ändamäl. Räfvar, Skälar och andra rofdjur äro 

äfven ofta närgängne, om tillfallet gynnar dem. 

Eiderfägeln brukas i Landthmhällningen pä flerä satt. 

Ätt eggen äro användbara liksom hönsegg och att de äga 

en temligen god smak, är bekant. Köttet deremot är tra- 

nigt, och ätes derföre icke sä allmänt, om icke förut för- 

väldt med hö eller lagdt i ättika innan det stekes. Grön- 

ländarne skola likväl mycket vardera det, och anställa 

derföre särskilta jagter (kallade Mitsiartok) tili sjöss pä 

Eiderfäglar, och bruka dervid ett slags kastpilar, Nugits 

benamde pä deras sprak. De förfölja dem med bät, och 

da fäglarne dyka, akta de pä dem der de se bublorna pä 

vattenytan, och skjuta fägeln när han tröttnad uppkom- 

mer. De söka ocksä deras bon pä aflägse holmar för att 

samla eggen och ungarne, men eftev dunet fräga de all- 

deies icke. 
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Del är Iikväl detta, som framför allt, Mn äldre ti- 

der, gifvit lag ein ryktbarhet. Kändt i Frankrike unilet 

»amVaf Jiderdon, i England Eder down, i Tyskland Et- 

cerdunen, brukas det der, äfven som i de Nordiska Lan- 

derna tili dunbäddar, kuddar, dynor och hyenden. Det 

nr mest grätt, men hvitt der det sntit vid bullet, samt 

bänger sä tilisammans att det kan rystas utan att knng- 

spridas. Det är ickedessmindre mjukt och utbreder sig 

sjelf, samt fordrar säledes en ganska liten vigt att fylla de 

bäddar, hvartill det i synnerhet användes. 

Dunet tages af fägelns näsle, men icke allt pa en 

gang utan i ilere, som Isländarne göra det. Det hamtas 

äfven sedan ungarne äro framkomne ocli hvilka lemna boet 

temlmen reut. De nämde üboerne, och likasä folket i 

Einmalken och cie Nordländska fügderierna, lörstä sig 

ganska väl pa denna beskaitning, och det lyckas dem of- 

ta att fäglarne bli sä tama, att de göra sina bon nära 

intill Imsen, hvarigenom dunen knnna sä mycket lättarc 

insamlas, och honan säges ocksä tilläta det medan hon lig- 

ger orörlig pä eggen. (Leevi). 

Behandlingen af dunet sker sedan pä följande satt; 

Man sorterar det vanligt vid sjellva boet. Det öfversta 

lägges för sig säsom renast. Dessutom skiljes dunet i z 

slag: Tang- och Gräsdun. Det förra slaget är tyngst, men 

lätt att rensa, bör likväi torkas väl, emedan längen hyser 

en saltaktig fuktighet i sig, och är gemenligen vät, da 

ttästet är nära vid stranden, gjordt pä sjejfva tänghögar- 

ne, under hvilka hal'svattnet öfta upptränger, och kunna 

ibland utsköljas med bo och ailt ifrän stranden. Ett näste 

af osorteradt gräsdun kan ge 4*5 lod rent dun, sä att 

man af en enda fägel, om han skattas alla 5 kullarne, 

kan fä nära en half mark. Men z lod' eridast ha den 

spänstighet att en hei hattkulie deraf fylles. Af en mark 

urvaldt gräsdun fäs en half mark rent, men vanligen er- 

häiles 3 marker af u>. Deremot ger Tängdunet blolt 2. 

Enklaste rensningssättet bestär deri, alt torka dunet i so- 

len, valka det ännu varmt melian händerna, fränskilja se¬ 

dan det renaste och utplocka resten med. fingrarne. Att 

torka det i jerngryta, som ocksä sker pä nägra stallen, 

duger icke, ty spänstigheten förloras och färgen blir brun. 

Man brukar ocksä en bäge med nägra spända hampsträn- 

gar, hvarä dunet lägges,. Strängame röras derpä hastigt 



och härdt med en pinne da orenligheten nedfaller och 

det bästa dunet rullar sig kring strängarne och afplockas. 

Det öfriga rensas med lingren. Delta satt är nästan lika 

med det pä Gottland brukliga som v. Linnd omtalar. 

En annan metod är den, att sedan dunen blifvit väl 

soltoikade i flera dagar och om aftnarna fyllda i säckar, 

hvilka, i fall väderleken är fuktig, inläggas i en ljum bak- 

ugn för att sä mycket snarare torka, dunen sedermera 

utbredas pä ett slags bänk med täta spjälar pä iängden 

lik en vagnsstege. Pä denna klappas dunet med käppar, 

hvarvid orenligheten utfaller och dunet bür qvarüggande. 

Det befrias härigenom frän den vidhängande fettman och 

fuktigheten af de frammande delarne som minska dunets 

spänstighet, men som mi~b1tr--bräde lättare och vidgar. sig. 

Härvid bör märkas, att det af döda fäglar plockade, är 

ej att förükna med det som tages ur boet (Live down), 

emedan det är hvarken sä moget, som da det lossnar af 

*ig sjelf, och dessutom, da det väldsamt’ afrifves, mera 

fettma ätföljer som efterät förderfvar dunet. 

Detta dun utgör, utom nyttan i hushället tili oFvSTr- 

nämde förnödenheter, en icke obetydüg handelsvara. I 

Danmark t. ex., har man antecknat, att vissa är ankom- 

mit frän Island heia 3oo marker rent dun, och emellan 

1500-2000 af mindre god beskaffenhet. Isländska Kompa- 

»iet har sält inom lika tid för 4000 Rrdrs värde, da 

marken, för det rensade blifvit räknad tili 2 R:dr. Utom 

detta hafva andra personer genom en lika handel haft en 

icke mindre betydande vinst. Afsättningen sker pä Tyska 

och andra Europeiska orter. I Sverige ar Förbrukandet, 

utom i Norra Provinserna nu för tiden, kanske, mindre 

allmänt. Emedlertid är icke fägeln sällsynt vid stränderna 

af Östersjön, som förut sades. Pä ön Furilen nära Gott¬ 

land samlas Eiderdun ärligen *). Tre-fyra marker äro tiil- 

räcklige för en bei dunbädd, om hvars lätthet och vär- 

mande egenskaper vintertiden, knapt är nödigt att tiüäg- 

ga mer, än att de tillmälen som nägre gjort Eiderdunet 

säsom en orsak tili Epileptiska anstöter visst icke äro grün- 

*) Eider finnas här nog pä holmarne vid Färön , men liandteras ej ritt 

Jiär, ty faglarna skjutas, och det än värre ar, eggen uppsökas tili 

pankakor. Ja , man ser dessa faglar utsira Stockholms Södra fiske- 

gängar. Den tid torde komma, da deras förtraffliga dun gör dem iä- 

kra für ikytten. Linn. Gottl. resa. »S Jim* x74*> *• I98* 



EIDER - GAS. s5 

dade. TU. BarlhoUns vitsord synes vara en borgen der- 

fore *). En sä nyttig fägel som denna, tyckes ocksl vara 

beräuigad tili den fred som Danska f'örordningar förunna 

bononi. I Norrige är han heia äret fridlyst för snaran oeh 

lodet, och icke en gang eggen fä vetterligen borttagas vid 

io R:drs böter. Kanske vore han äfven värd samma grann- 

laga medfart i vära Skärgärdar, der likväl, enligt Kongl. 

Päbudet af 2? Mars 1647, “The som 1 skärgärdarne boo 

icke förtagas med nät fänga Sjöfagei (Eidern förmodligeit 

icke undantagen) som kommer om then tiden (Leketiden) 

i stör myckenhet uthan elfter, och mängen ther eljest 

hafver sin näring uthaff, hvilken sä härefter som härtill 

sin rätt blifvit förbehällen.» 

Tab. — föreställer et par Eiderfäglar, Hane oeh 

Hona, efter inunder biiogad skala. 

*) Nffque vanus nonnullorum rumor nos terrere «lebet, epilepticos in- 

sultns ex. usu harum pluxnarum timentium, quod periculum uec diUH 

wllus, quodsciam, jncurrit. Medicm. Danor. dpmest. p. 
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n:o ai. 

GRÄ-BRUN FJÄLL-ORM. 
ANGÜIS Eryx. Ormslä. Pä Eng. Blindworm. Pä Ts 

Blindschleiche. Martwurm. 

Blekbrun pä ryggen och dunkelt kopparfargad 
vid si clor na „ samt stälblä pä buken. En svart 
linie löper längs efter heia ryggen,och en pä 
hvardera sidan Trän hufvudet tili stjertens ända. 

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. i. 3* p. Hai. CI. 3. Amfhibia. Ord. a. 

Serpentes. — Gottl. res. s. 3o6. — Retz. Faun. Su. p. 294. — La CJpede 

Hist. nat. d. Serpens, p. 438. —• Pennant Br. Zool. 3. p. 56. t. 4- L x5‘ 

(A. fragilis). — Laurent. Amphib. p. 68. n. 125. t. 5. f. a* (A. fragilis). — 

"RecAstain Ampliib. 5. p. 119. t. n. f. x. (A. fragilis). — Hermann. Obs. 

Zool. Argentorat. 1801. p. 287. — Orphal Musterung derThiere Deutsch], 

a. io3. 

TT 
-Laos Djurslag daflade med färre lemmar, äro gemenlögen 

skiljetecknen äfven icke mängfaldiga. Detta besannas om 

Ormarna, hvilkas talrikhet och inbördes samt gradvis lika 

förhäiiande gör det oändligen svart eller snarare omöjligt, 

att, utom hos nägra af naturen starkare tecknade, frän en 

föga märkbar ätskiilnad i formen af hufvud, stam och stjert 

finna en bestämd karakter förhvarart; och sjeifva färgen, 

som ofta är sä olika, ofta nödvändig att iakttaga i anse¬ 

ende tili de giftiga, har icke säiian befunnits sviksam och 

otillräcküg att skilja en sädan frän ett menlöst slag. 

Von LinnS, hvars forskande blick insäg allt detta, 

valde derföre säsom väsendtliga kännemärken de undra be- 

täckningarne af kroppen, att icke endast efter deras olikhet 

skilja slägtet, utan ock efter antalet arterna bland Orrnar- 

na; och fastän det icke nndgick honom att ocksä härvid 

se rnänga förändringar, holl han likväl förhällandet af 

den nämde betäckningen under buk och stjert, för det 

säkraste skiljemedel hvaraf man künde betjena sig, jemte 

da och da anförandet af utseendet och färgen. Han inför- 

de denna metod i sitt odödliga verk, och de flesta, de 

Xiyaste naturkunnige hafva följt samma bana. 

Da Skallerormar (Crotali), Slungormar (Bote) och 

Huggormar (Colubri) utmärkas med deras sä kallade buk- 

och stjertskoldar (Scutce) eller större fjäli, äro Fjcillormar- 

ne (Angues) öfverallt, äfven inunder, betäckta med lika 

fjäll eller sädana som de förutnämda äga pä ryggen, lik- 

väl äro den medlersta radens pä undra sidan frän hufvu- 
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det tili stjertens ända nägot tydligare, för att kunna 

räknas pä samma satt som de förras sköldar. Dessa jemfö- 

relsevis ganska smä bukijällen hos AnguUslägtets arter 

hindra dem icke i deras rörelser, i det stallet de andra 

röna ett motständ af sköldarne, hvilka enuru fjällvis Üggau- 

de, liksom uppresas vid kroppens slingringar. Fjällormarne 

deremot röra sig med utmarkt hastighet ät aila sidor. De¬ 

ras ögon äro väl smä, men de äga dock sädana ; och förtjena 

derföre icke tillmälet af Blindormar som okunnigheten gilvit 

dem. Forsedda med en trubbig stjert, ofta stör som hufvud- 

ändan, har deraf en annan villfarelse uppkommit, att Fjäll- 

oimarne bade hufvud i bäda ändar, och inbillningen gaf 

dem förmaga att kräla med lika Jätthet fram och tillbaka. 

Säkert har ock en af fruktan förledd förestälining utan 

skäl kallat flera af dem (t, e. A. fragilis, eryx, ventralis, 

rubra, lumbricalis) giftige, fastän troligt ingen af heia 

slägtet bör derföre anses, emedan de sakna gifttänderna, 

hvarjemte deras mindre öppnade man synes vittna om en 

oskyldigare natur, än hos mänga af deras rysliga likar. 

Samfält med det öfriga Europa har Sverige 2 slags 

Fjällormar: denna gräbruna, och den alldeles kopparfär- 

gade, vanligen kallad Kopparormen. Mycken likhet i utse- 

ende och natur har sannolikt gjort att de blifvit förblan- 

dade med hvarandra af dem som beskrifvit särskilta Lan¬ 

ders Naturalster, och blott en enda, Afiguis fragilis, har 

blifvit nämd. Eryx deremot, som mycket senare intagit 

sitt rum pä den Systematiska üstan, har ocksä stdermera 

varit af Hera ansedd säsom endast artförändring af den 

förra. Det synes likväl. icke utan skäl att de böra säsom 

arter ätskiljas. Kanhända äfven, att vär Fauna fär ensam 

lillegna sig den rätta kopparormen, ty den i Frankrike sä 

kaliade Anvoye eher Grvet, sädan som den af Bujjons 

förträffliga efterträdare beskrifves af 1 «Ins langd, kan 

knappast förliknas med vär, som icke hinner tili tredje- 

delen: och Tysklands Gemeine Blind schleiche och de En- 

gelskes Blindworm är enligt bade teckningar och text icke 

annat än vär Gräbruna Fjäilorm. 

Dennes längd är omkring 12 tum, eller ibiond nägot 

mer, da stjertändan häller vaniigt en tum xnera än den 

främre, när man rnäter frän rnunnen tili anus, och deri- 

frän tili yttersta spetsen. Tjockleken upphinner knappt 

liI!Hngr* ts. Hufvudet är litet, trubbigt och vid sidorna svart 

och hvitfläckigt, samt rnunnen klufvc-n ända under ögo- 

nen, hvarjemte modelst läget af undra käkens knotor fjäll* 



ormen närmar sig tili ödlorna. Tänderna synas heit korta 

och bakät böjda utan rörliga huggtänder som hos de gif- 

tiga ormarne, och tungan är framföre halfmänelikt utsku- 

ren, och uträckes tidtals efter dessa djurens vana. Ehuru 

smä, glänsa likväl ögonen med högröd iris omkring den 

mörka pupillen. Ofvanpä hufvudet sitta synbarare fjäll i 4 

rader, ett i den första, tvä i den andra och 3 i begge de 

öfriga. De som betäcka kroppen äro mycket smä, platta, 

rundade eher "trubbigt kantiga, och de pä ryggen blek- 

bruna och stundom blänkande. En smal svartbrun strimma, 

som vid nogare päseende är flammig, löper frän nacken, 

ofta vid borjan klnfven, utföre kroppen tili yttersta 

stjerten, som är kort, spetsig och härd. Pä ömse sidor 

gär dessutorn frän ögonen efter heia längden af stammen 

äfven en rostfärgad rand, fastän rnindre märklig an den 

medlersta, emedan de lörlora sig i den mörkare koppar- 

lika färgen af sidorna, ibland tillika rostgrätt marmorera- 

de. Undra delen lyser svartblä eller stälfärgad samt glän- 

sande och hal, der bukfjällen flnnas 126 tili antalet, och 

de som egentligen höra tili stjerten i36, tillsammans 262. 

Med Ödlorna ha dessa Ormar mycken öfverensstäm- 

melse, helst man pä skelettet upptäcker ett ämne tili bac¬ 

ken liksom hos dem, och dä stjertens delar uttagas, ätta 

spetsiga framät veltande muskler, som utgä kranslormigt 

frän sina fasten. Det finnes ock Ödlor (L. Seps och Chai- 

cides) som de framför andra likna, sä tili fjällens skap- 

nad som tili färgen och naturen att föda lefvande ungar, 

ty de lägga icke egg som de giftlösa ormarna, fastän de 

äfven äro det. 

Hermann fann 12 sädana ungar hos en Fjällorm, nem- 

ligen 6 pä hvardera sidan inom kroppen, och Septfontai- 

nes som öppnat flera honor, träffade hos en 10, och hos 

en annan 7 som voro alldeles fullkomnade. De största vo- 

ro 2t och de minsta 18 linier länga, och enligt samma 

forskares anmärkningar gär modren ätminstone en mänad 

med fostren. 

Parningen sker s^m hos andra ormar. Könen linda sig 

om hvarandra, och skiljas icke ät under heia timman. 

Detta sker midt pä sommaren, dä de liälla sig nära deras 

bon i hälor och under stockar höljde med löf och mossa. 

Pä sädana stallen kunna de träffas vintertiden stelnade och 

liksom döde, men lifvas snart genom händernas värme. 

De älska ock särdeles att sola sig. 

De ha ingen vidrig lukt som Snokarne, men ombyta 
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huden liksom de. Det gamla skinnet vänder sig om ända 

tili anus, och stjerten drar sig sedan ut som ur en slida. 

Deras föda bester i insekter, xnaskar, sniglar och d}* 

lika blötare djur som de sluka utan att krossa dem. Sept- 

fontaines farm en flera tums läng daggmask i en sädan 

orm som öppnades. Den var ännu lefvande ocli krälade 

sin väg. Paimsiruch säg ock*ä den af hvilken teckningen 

är tagen, uppkräka en sädan. De kunna emediertid lange 

sakna födan, och ännu eher Hera veckors fastande behälla 

deras lifaktighet. 

Deras rörelser äro qvicka. och forma de tili en del upp- 

resa sig pä den sammanruliade stjerten. S~z hade en fjäll- 

orm af denna art, innesluten i en temiigen hÖg och 

med trärigre öppning försedd flaska, utur hvilken, eher 

Hera dagars stillhet, han oförrnodadt uppkröp samt nedföll 

ft an nägon höjd utan att ufbrytas, som eljest lätt händer 

da han med väldsamhet vidröres. Han gör sig da, äfven 

Klär han retas, styf som en pinne och drar sig nägot tili- 

sammans, hvarigenom musklerna spännas, och som librer- 

ne, fevaraf desse äro sammansatte, lau ätskiljas, sä blir han 

skör och afspringer, hvilket händer i synnerhet vid stjer¬ 

ten. Likväl är Kopparormen och Glasormen (Anguis ven- 

tralis) i Norra Amerika . för detta iner utmärkte än Orinsläen. 

Det är en löjlig fördern, som öfverallt och i Hera Iiin- 

der varit rädande, att dessa orrnar äro farliga för menni- 

skor och kreatur. Likväl liar naturen icke danat dem sä- 

dana; ty de äga inga tecken tili gifttänder, och kunna 

äfven icke retas att sära. Laurenti gjorde Hera försök med 

dem. Han nödgades lippbryta munnen pä ormen, och det 

liudlösa läret pä en lefvande dufva fördes emellan han$ 

tänder. Saliven kom i säret, men dufvan förblef lika frisk, 

man att röna nägon verkan af gift. Orp/ial berättar sig 

ocksä seit barn le.ka med fjällormar utan mirtsta lara. 

formodligen hafva okunnigas misstag af Espingar eher sä- 

dana snarlika Fjällormarne, ofta beröfvat dessa deras 

rnenlösa natur, oaktadt den verklagen mä göra dem värda 

ett mildare behandlande än det, som säkrare prof af skad- 

lighet hos andra arter gjort nödvändigt att mot sädana 

^töfva. 

sTab. Qrmea i naturlig storlek. — a. Tungan. 
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VANLIG SILL. 
CLUPEA Harengus. Pä F. Silli. Pä Fr. Har eng: Pä 

Eng. Her ring. Pä T. Heering. Pä H. Häring, Pä D. 

Süd. Pä Grönl. Kapiselih. 

llufviLclet är litet med en framstäende undr« 

käk. Kröppen silfverfargad utan fläckar. Fe- 

norna äro gra, och den vid gunipen. har 17 

stralar. 

Linn. Syst. uat. ed. Gmel. x. 5. p. 1402. CI. 4 Pisces. Ord. 4* Abdo¬ 

minales. — Faun. Suec. p. 357- — Retz. Faun. p. 35a. — Vennant Br. 

Zool. 3- 294. t. 63. f. 161. — Bloch. Fisch. Deutschi. 1. s. 186. t. 29. f. 

x. — Pontoppid. Naturh. v. Norw. 2. s. 270. — Andersort Nachr. von Is¬ 

land. — Horreboiv von Island. — Fabric. Reise nach Norweg. — Traa- 

grums-Acten. Stockh. i/84> 

Afart: Clnpea Harengus Membras. Ströming. 

Sä länge menniskan jigde full tillgäng pä sädana frukter 

som naturen af sig sjelf alstrade under de blida luftstre« 

ken, hade hon icke af rtöden att dela mjölken med da 

späda djuren eller röfva eggen fein läglarna, ännu mindre 

xnörda dem. Men utan tvifvel har folkhopens ökade antal 

inom trängre gränsor föranledt den sedermera glupskaste 

af alla rofdjur, att tili sitt eget lifs underhäll väidföra de 

oskyldigaste djurens. Man böd Vcäl tili att öka förrädet ge- 

nom jordens odling och boskaps skötsel, men äfven det 

blef omsider otillräckligt; man uppsökte fiskarna i hafvets 

afgrund för att ocksä begagna dem, och här träffades ett 

visthus som aldrig tömmes, som närer menniskan ända i 

de Ulimaten der ingen säd eller knappt brukbara vexter 

trifvas, och ntänga tusende ha nu gjort det tili sitt yrke 

att plundra det väta eiementet pä millioner af dess invä- 

nare allt ifrän P*äkan och Hvassbnkert, intill pitten bland 

hafsdjuren, Hvalsrne. Af alla har dock ingen fisk blifvit 

ett vigtigare föremäl än Sillen, ett alster af naturen, hvars 

användande bestämt länders dden. Kaffebönan, teet, spe- 

cerierne, den maskert som spinner silket, ha haft mindre 

inflytande pä nationers rikedom än Sillen i Atlantiska O- 

ctanen. Öfverflödet och nycken begära de förra, behofvet 

den sednare. 

Sillen hör tili de sä kallade Bnkßskarne (Abdomina¬ 

les) Iivilkas bukjenor sitta bakom brüstfeuorna eller em eil atz 

dem oe/t gumpfenan), och lillegnas säsom slagtmärke; ete 



sammanlrfckt hufvud och en med tänder försedd muns 

ojemna käkar med säg ade muslascher öjver den ofre; 

en kort tunga som är skarp af de inät viinda tänderne; 

heit runda ögon; innantill härlika gälar samt S-strälig 

gälhinna. Kröppen är nägot sammantryckt, betäckt med 

medelrnättiga fjäll; sidolinien rak och närmare ryggen be¬ 

lögen; buken hvass och sägad: dess fenor ofta Cjstruliga 

och stjerten läng och z-klufven. 

Sill och Strömming, tili arten alldeles densamma, up- 

pehäller sig, den förra i Nordliga Oceanen äfvensom i det 

Atlantiska hafvet, den sednare icke utom Cstersjön och 

särdeles i Botniska Viken. Genom en krökt och framom 

den ofre nägot förlängd undre käk, skiljer den sig genast 

frän de öfrige af sitt slägte. Hufvudet är snarare litet med 

nog stora ögon, hvilkas iris är silfverfärgad. Inomen liten 

munöppning döijes en kort och spetsig tunga. Pä gäl-Ioc- 

ken synes violet eller röd Hack, som likvälför- 

svinner med lifvet. Kröppen är silfverfärgad med hvass 

buk, undantagande lektiden, och tjock i den mörkare 

ryggen. Fenorna deremot gräaktiga, och ha i dem som 

höra tili bröslet, ryggen och stjerten iS, och i bukfenan 

9 strälar. Stjertfenan säsom läng och hög, gör att fisken 

sitnmar fort och med styrka. Skelettet har 56 kotor ocli 

35 refben pa hvar sida. För öfrigt innantill betraktad är 

det märkvardigt, att magen är dubbei, begge delarna en 

tum länga och sluta sig i en kort tarmkanal alldeles man 

krökningar. Simbläsan läng och heit enkel spetsar sig ät 

ändarne. Mjölken och eggstocken befinnas äfvensom magen 

dubbla, och Bloch farm de sednare hos en medelmäuigt 

stör Sill väga i f lod, samt innehälla 68,656 smä hvita 

romkorn. Köttct är genomträngdt af mycken fettma, en or- 

sak tili det fosforiska sken som fisken visar i mörkret. Sär¬ 

deles blottställd för andra hafsdjurs roflystnad, hör han 

sjelf tili de köttfrätande, emedan hans mesta föda bestär 

i smä krabbor eller räkor, hvaribland det i Norrige sä be- 

kanta <$ilde eller Rödaat (Astacus Marengum. Fahr. Ent» 

S. II. p. 46t- 11.) är, ätminstone i den Skärgärden, det 

förnämsta. Troligen förtäras ock andra smäkräk, och Lee- 

wenhoek träffade äfven iiskrom i Sillens mage. 

Man har länge gifvit bifall ät det som nägre sinnrike 

författare föregifvit, att Sillens stainhäll vore Nordliga Is« 

bufvet, och att den derifrän, dels för trängsel af en tilita* 

gande mängd, dels för bristande föda, ärligen gör stora 

färder tili det sydügare Europa och tili Amerika, att den. 
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«tgäende fr Sn Polar-trakterna, jagad af Hvalar och K*?s< 

djur, först delade sig i a, Hyglar, &t oster och vester, och 

dessa ater i 3 led (kolonner), som an vidare lordeltes 

tili alla de kuster der den tidtals visar sig, samt alt den 

omsider öfngt blifne mängden samlades i INorcisjön och 

skyndade tilibaka under den hyperboriska is skorpan. 

Men om vi följa naturen pä sparen, sä förfalla alla 

dessa gissningar, ty Sillen kan icke pä sä kort tid som i- 

frän varen tili kosten täga en vag af Hera iooo:de mil, 

da det är säkert att en fisk inom dygnet i sott vatien ick» 

hinner öfver en half mil, änna mindre Sillen i det salta, 

der den har att kampa mot stormar och vägorna (Bloch)* 

Man träffar densamma heia äret i genom, las tan talrikar» 

inemot lektiderna, och skulle den härkomnaä fran ISorr- 

polen, bvarföre soker'dä Strömmingen sin tillflykt i Bai- 

tiska hafvet, och den större arten eller Sillen i Nordsjön? 

Om äfven hvalfiskar pSiskyndodo den üllarnade resan, sa 

borde sillen ofta drifvas mycket längre än som sker, 

och den är all tid utsatt för samma fara vid ätertäget. Lik- 

som andra fiskslag lemnar ocksä- Sillen sin egentliga vistel- 

se-ort pä djupet af ofvannämde trakter af hafsrymden, da 

lektiden nalkas t. e. för Strömmingen i Östersjön, när isen 

tjppbryter om varen ända tili midsommaren, da Sillen 

börjar i Oceanen, och under det anländer tili öarne och 

fasta landet af Europa och Amerika, äfvensom tili nordli- 

ga stränderna af Asien. Nu söker den beqvämare stallen, 

hvilka, skären närmare, ha ofta en ojemn och icke säiian 

stenbunden botten. Här samlas de i otaliga skaror eller 

stim, i hvilka man upptäcker ailmänt fiera hanar än 

Horror. Här skudda de buken mot stenarne, vända sig pä 

sidorna, insupa vattnet rned öppen man och gifva det ä- 

ter ifrän sig under häftiga rörelser med fenorna. Vattnet 

grumlas af den i stör mängd uttömda sädesvätskan, under 

det en vidrig änga sprides frän fiskarne, som genom träng- 

seln afnöta en myckenhet fjäll, hvilka, uppsimmande pä 

Vattenytan, ge hskare en säker anledning att der utlägga 

deras nät. Vid antagandet visar Sillen ett siags ordning, 

da de största och starkaste synas främst. Likväl ser man 

ocksä andra fiskar gora detsamma, säsom Laxen, Sarfven, 

Siken m. ff; en egenskap äfven anmärkt utom hskriket* 

bland flyttfäglar, vissa mössärter och bland sjelfva insekt- 

larverne. 

Som fisk i allmänhet Ieker ärligen 5 ganger, hvilket 

rättar sig mereadeis eher äldern, och loktidea för en och 
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samma art inträffar tidigare eller senare. efter hafvets be- 

lägenhet och värmegrad, sä är lätt art förstä, hvarföre 

Siüen visar sig pä särskilta tider, och äfven pä en och sam¬ 

ma tid iörhäller hon sig ofta olika, t. ex bland dem som 

fängas i hafvet kring Skotdand ätskilja HolJändarne 3 slag: 

Majehen, bos hvilka mjÖlke och rom äro Hytande; Vollhe- 

ringe som äro deraf heit fulla, och Hohlheringe eller ail- 

deles tomraa, Dessa ha redan lekt om vären, da de före- 

gäende ärna det den instundande hösten, och de förstnäm- 

de den följande sommaren. I ett sädant förhällande Jigger 

gründen tili Sillens stora förmeringskraft. Naturen handlar 

efter samma enkla lagar lor beständet af hvarart:som de 

smä bli lätt de störres rof, sä mäste de förre sä mycket 

mer förökas. 

I hafvet finnas Hera fiskarter utomordentligt talrika, 

säsom Norsen, Fiundrorna, Torsken, men ingen lär kun- 

na jemföras--rm»<i--Siliarne: de lälla ock oräkneliga offer för 

de stora hafsdjuren: de förfölja dem, säsom hvalarne, hvil- 

ka man ofta sett i skären infösa Sillstim af Hera iooo:de 

tunnors innehäll. Denna mängd jagad under isen, ofta 

spränger densamma genom sin och vattnets tryckande kraft. 

Glupskast af alla sluka Nordkapare tusentals sillar, inom 

den hvirfvel som de genom kroppens hastiga vändning till- 

skapa, da fisken indrages i deras öppna, ofantliga svalg, 

och det med en häftighet att smärre bätar röna verknin- 

garne deraf. Horrebow omtalar en sädan nära Island , hvil- 

ken under det han jagade Torsken in i vikarne, fastnade 

sjelf pä grund vid ebb-tiden. 600, tili en stör del ännu 

lefvande, Torskar funnos i bans mege, utom mycken sill 

och Hera vattenläglar! Ocksä bland dessa sednare har Sil¬ 

len sina fiender, den framför andra snäla Siilmäsen eller 

Tritten (Laras fuscus), men han är emedlertid en god 

anvisning för fiskare. Svingar han sig högt uppe, stär Sil¬ 

len djupt, i annan händelse Hyger han beJt nära vatten- 

brynet. Men ät menniskan mäste Sillen betala den största 

skatten: Elter rnättlig beräkning äro under seklers förlopp 

ärligen rninst 1000 millioner förtärde. I ett enda notdrag., 

säger Pontoppidan, ha 100 jakter kunnat fyllas, och mer 

an 10000 tunnors mängd iiskas blott inom en bugt, som 

man med nät omgifvir. 

Frän urminnes tider har detta slags fiske varit idkadt 

af Europas nationer. Häfderne omtäla, Ituru redan 838, 

Thorolf, en Norvsk Höfding öfver Halogaland, fängade 

Sill och Torsk, och att, under de näsiföljande ärhundraden, 
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fisken infann sig ofta i fjordarne tili dell myckenhet, att 

fängsten förrättades utan redskap med bara händerna. 

Zeeländarne började midt pä noo-talet detta fiske,liksom 

man redan gjort vid Poimnerska stranden och Norr- 

ska vallen;men ännu var silllängsten der obetydlig, innan 

Lübeck, Braunschweig och Cöln, sä namnkunniga i Han- 

seatiska förbundets Historia, ungefär 1264> i samband med 

60—80 andra städer Jörenade sig att göra den tidens han- 

del tili deras egen. Dessa utsände folk kring alla Skandi¬ 

naviens kuster, der Sillen mest infann sig; och det säges 

att 1276 sädan mängd fängades vid Skäne, att lasset 

säldes för ett öre *). Engelsmännen glömde icke heller 

att tidigt draga fördelen af sitt läge; och pästäs att de 

redan i3io utskeppat bade saltad och rökt Sill, och in- 

om ett är (i338) icke mindre än 56 läster. Men det var 

1Willem Bewhelzoon frän Biervüet som i388 lärde sina 

landsmän rätta konsten nfr salta nrh inpc«cKa denna han- 

delsvara, ät hvilken vigtiga npptäckt en Monark, som 

utsträckte sin fruktade spira öfver hälften af Europa, Carl 

den 5:te, 170 är senare, gaf vid uppfinnarens grift ett sä 

högtidligt bifall. Det var för Bataverna, kämpande för fri- 

heten , ivungne att söka sig en liistad inom en liten krets 

af jordytan, hvilken konsten danat, som hafvet öppnade 

sina skatter. Det stora fisket har blifvit deras guldgrufva, 

der rikedomar blifvit samlade och mottagne af fria hän- 

der, utan att fuktas med tärar och blöd af trälar soin hun¬ 

gern öfter guldet redan ärhundraden störtat i jordens in- 

elfvor. Tvertom, här danades lycklige medborgare, kun- 

nige seglare, oförskräckte sjömän. — Styrande makten 

har ocksä sorgfalligt värdat ett för allmän och enskilt 

nytta sä kostbart yrke: Premier ha blifvit gifna för de bruka- 

de fartygen: Fiskperioderna utstakade: lektiden skyddad, 

och det sä, alt hvar fiskare innan hon utgär, med ed för- 

pligtar sig att före den 25 Juni och eher den 1 Januari 

icke bruka näten, hvilkns maskors storiok iagligen blifvit 

bestämd : Tvenne vigtiga omständigheter pä andta stallen 

tili liskets förlust och skada nraktlätne, säsorn vid Preus- 

siska kusterne. Vidare äro saltningssätten och saltets ait 

förordnade, med lika ordning som kärlen märkas; al.lt för 

att icke spara moda och noggranhet vid denna förrättning, 

som ärligen sysselsatt yöoooo personer och mer an 0000 

fartyg. 

Men längsamt uppbar Sverige förmänen af den ynmig- 

*) En half. R:dr efter bu varaude mynt. 
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het som öfversvämmade dess stränder. Ännu i557 dä'Hol- 

ländska Staterna redan utrustade 8 krigsskepp tili sina fi- 

skeriers betäckning och skydd, var fäderneslandets vinst 

ganska ringa. Hansestäderne, och i synnerhet Lübeckarne, 

idkade sillfisket med en sadan drift, att icke endast Ska¬ 

lier och Falsterbo den tiden biefvo betydande Städer, utan 

främlingarne byggde egna Kapell vid deras fisklägen kring 

Skänska stränderna (Tuneld). Det var först i det foljande 

seklet, under Drottning Christinay som vid Riksdagen 

i65t beslöts, att «i anledning af den indrägt och Hör, hvari 

Silifiskeriet försatt England och Stora Brittanien, pri- 

vilegiera alla de Hä*ings-byser som Göteborgs Stad sjelf 

förmädde anskaffa, med 16 ärs tullfrihet pä all den Sill 

Borgerskapet künde uppfiska och icke af främmande upp- 

köpa«. x658 stadfästes dessa privilegier, älVensom i663— 

1669 utfärdades Plakat och Regfemehten för Sillfiskets 

bäsfai DeT ^T~TrrtM(4<Jig±—i-iIo-n-uie Inljande 5o ären nä- 

stan alldeles försvann frän Svenska skärgärden, men bör- 

jade sedan 1747 att ater i mängd visa sig. Emedlertid ba¬ 

de Regeringen 1724 länat pä nytt uppmärksamhet ät den- 

na näringsgren, som äfven sedermera tid efter annan *) 

blifvit med privilegier, reglementen och premier hägkom¬ 

men och hugnad. Da öfvcrhufvud pä en tid af mer än 20 

är, 100,000 tunnor saltad Sill knnthSt '5rügen föryttras tili 

Ulrikes orter, och nägot rnindre än hälften af en lika 

mängd behällas tili imikes behof, mä väl fäderneslan** 

det räkna för en iycka att njuta en sädan f’rikostighet af 

Itaturen. 

Sorn Holländarne hafva drifvit Sillfängsten tili en stör» 

re hojd än nägon annan Europeisk nation, förtjenar ock- 

sä det hos dem bruküga satt att i korthet anföras. De be- 

gagna sig vid Hsket af ett slags länga fartyg eilet sä kal- 

lade byser, som draga 48—100 tunnor, hvaraf 12 gä pä 

lasten, och hvar tunna innehäller 1000 Sillar. r.l iil livar 

bys höra 3— 4 jägare eller smärre fartyg, dels för tians- 

porten af skeppsförnödenheter, dels för att sä mycket 

skyndsammare frakta den Sill tili hamnarne som nnder de 

första veckorna blifvit fängad. Näten äro, enligt lörordning, 

5—600 famnar länga, sammansatta af 5o—60 vader, och 

göras af groft Persi.skt silke, slitbara i tre är, deremot de 

af liampa hälla icke öfver äret. De svärtas ocksä med rök 

af aniända sp'änor att de ljusa maskorna icke malte skräma 

fisken. Eör att hälla näten Hytande, fästas tomma tun« 

Säsom ärea i73r, 45, 48, S2, 54, 58, 6x, 65 f 66, 71, 73, 74 », n». 
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nor vid dem ofvantill, medan den undre delen bälles pä 

passande djup genom vidhängda tyngder. Pa de stallen 

hvarest Sillen skockar sig, hvilket röjes af fäglar eller hval- 

fiskar, äfven af det oljaktiga och klibbiga ämnet som, sim- 

mande pä ytan öfver stimmen, särdeles när hafvet är lugnt 

och stilla, gor det lysande i mörkret, der utkastas nä- 

ten om aftnarna, emedan fängsten sker alitid bäst nat- 

tetid, hvarefter de följande morgonen genom vindspel 

inhämtas. Vanligen brukas ocksä Ianternor och eldar pä 

byserne, hvilkas glimrande sken locka Sillen i nätet, 

som kan sä fyllas, att ett enda innesluter io—n läster. 

Förvaringssätten och saltningsmetoden är olika efter 

stallet der den sker. En del af Sillen saltas pä hafvet och 

denna är alitid fetast. Skillnad göres dessutom pä den om 

v&ren saltade (harengs verds), och den om hösten eller 

vintern (harengs pekels). Insaltningen sker ock pä tvä satt. 
Det förra (weisse Einsätzen, liarengs blancs) verkställes pä 

fartygen sälunda, att sedan Sillen är gälaci, lägges den i 

stark saltlake , hvarur den tages efter ett halft dygn och öm- 

sas i tunnor, hvilka föras i land och der ordentligare samt 

hvarftals ompackas med nytt salt, hvaraf tili tunnan vanli¬ 

gen ätgär 5 marker Spanskt salt och färsk lake, hvars till- 

redning stär under offentlig uppsigt i Holland. Vid pack- 

ningen sker urval af den bättre och sämre, och begges 

värde utvisas genom ett pä kärlet inbrändt marke. Ek väl- 

jes framför allt annat virke tili kärien, som göras sorgfäl- 

ligt ganska täta. Ett annat sätt är att röka Sillen , eller tili 

Bökling bereda den (rothe Einsalzen). Till den andan 

blir Sillen liggande heia dygnet i iaken och uppträdes se¬ 

dan vid hufvudet pä trästickor, som upphängas i egna rök- 

ugnar, hvilka gemenligen hälla 12000 Sillar i hvar rök- 

ning, som förrättas med röken af antändt ris, da de efter 

24 timmar fä ett slags guldlärg, eller efter längre tid bli 

mörkbrurxa, och sedan packas i tunnor. Pä andra stallen, 

uppskäras de i ryggen och nägot saltade rökas öfver spä- 

nor, och härtiil väijes alitid den fetaste. Holländsk bökling 

har företrädet framför all annan. I Nordiska länderna bru¬ 

kas dessutom en sur tillredning af Sill genom jäsning, 

och än längre mot Polen, pä Island och Grönland, för- 

modligen det äldsta förvaringsmedlet, att torka fisken, 

upphängd i lüften eller utbredd pä klipporna. 

Sillen förtäres antingen iäisk, eller säsom merallmänt, 

insaltad. Som sallat tillredd anses den merendels «mäklig. 

En viss Riksgrefvinna satte sä liegt värde derpä, att hoa 
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nppoiifrade mer Sn en miilion R:dr pä en sädan anrättning, 

gorn likväl endast gjordes pä det skif'viga köttet vid gäiloc- 

ken, hvarföre en hei tunna hvar gang mäste användns! 

Bökljngen njutes sä väl rä som stekt, men är, elmru be- 

gärlig ior smaken, en mindre Jättsrnäk föda. Deremot är 

den saltade Sillen, mättligt brukad, ett helsosammare mau 

ämne, i synnerhet för slemfulla personer, och tjenlig alt 

reta matlusten. Mindre nyttig är den likväl för lungsiktiga, 

skörbjuggsfulla och andra med in- eller utvertes särnader 

behäftade. Ett öfverfiödigare lörbrukande, tili hvilket ea 

bristande tillgäng pä andra ätliga saker icke sällan föran- 

läter den torftiga, bidrar utan tvifvel tili krämpor af kropps- 

ytan och huden, men hvilka mycket mildras och förekom- 

mas genom tillägg af ämnen ur vextriket, säsom rötter, 

jordpäron, m. m. 

Slutligen bör en vigtig afkastning af Sillen icke förtigas: 

?Tran, b e r 6SL d ~ geircm» Sillfett man, som utgör 

af Fisken. Delta sker hos oss när fängsten är ynmig el- 

2er priset faller. Pä tjenliga platser i skären, särdeles pä 

holmarneäro för sädant ändamäl byggnader uppförda, el- 

ler sä kallade Sjuderier. Man har funnit denna Tran i vis- 

»a mal öfvergä den som af Hvalfiskar erhälles. Kort föra 

’l^öo börjades först detta näringsfäng, som tili nationens 

yinst och fdrmln blifvit ärligen fortsatt, och Tran försäld 

sä väl tili främmande orter som tili en del förbrukad bem- 

ma i landet vid särskilta handtverk och fabriker *). Man 

har ock nyligen bemödat sig att rena den, för alt blifva 

tili Hera behof än tjenligare. Det efter kokningen qvarblif- 

na grumset, som vanligtvis utkastas i sjön, (likväl utan fara 

för den tiilkommande Sillfängsten, eher uppgrundning, o- 

aktadfc de derom uppväckta betydande tvistighe&er,) tjenar 

ocksä tili gödningsärnne pä äkerjorden, och för denna or* 

sak aftöres i myckenhet längt upp i landet, der den, e- 

huru i förstone mycket besvärande för sin lukt, gör om- 

sider god nytta. 

Detta är i korthet Sillens historia. Rummet tilläter 

icke att äfven här tillägga det märkvärdiga om dess afart, 

Strömmingen, ät hvilken vi derföre anse billigt att lemna 

ett rum i det följande Haftet. 

Tab. —• föreställer en Sill af mindre storlek. 

*) 1785 exporterades tili utrikes orter 14,542 fat, och tili Ünrikas fSr« 

brukadeti 555 d:o. Faktoren Bauer och Baratt C uh man jqxo de forite 

som satte Trattkokmngen i gäng. 
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STYNGSLÄGTET. 
OE STP». US. Pä Fr. OEstre. Pä Eng. Gadßy. Pä T. 

Bremse. Pä D. Stingßue. Pä N. War re. 

3X^ed tvenne nahm vingar utmärka sig de sä kallade 

jViptera eller Tvävinganne frän de öfrige ordningarne i 

Insekternes klass. Gemenligen äro desse danade med en 

snabel eller snyte för att upphämta deras föda, mest pä 

de däggancle djurens bekostnad. Likväl är detta ingen 

yäsendtlig egenskap hos alla, hvilket ocksä Styngslägtet 

bevisar. Hos detta finnes blott en öppen och icke utdra~ 

gen mun; tva imiitfprol (palpij 'aß~'Urä leder hvardera > 

och tvenne sprob (anlennce), som gämdei egna insänknin- 

gar i pannan, ha tre leder, af hvilka den yttersta är 

Uotrund, med ett pä sidan sittande och med led försedt 

sylliht här. 

Detta Insektslägte synes framför mänga andra särdeles 

berättigadt tili vär uppmärksamhet i anseende tili den 

everknn, som de för oss gagneligaste diuren af det samma 

mäste erfara. Icke endast störde deraf under de ögon- 

blicken för Jiviia och njutningar som om sommaren förun« 

»as dessa nyttiga trälar, nödgas de äfven sjelfve alstra 

deras pläga i följe af iarvernes naturliga bestämroelse, att 

tili en tid hysas inotn de däggandes yta eller deras in- 

elivor. Historien om dessa kräk, icke utan skäl miss- 

tänkte att stundom orsaka sjukdomar och sjelfva döden, 

är säledes i detta afseende lika vigtig, som den är eijest 

märkvärdig, för det ovanliga och besynnerliga i heia de¬ 
ras hushällning. 

Larvens kropp bestär af n leder, besaite rundt om-> 

kring med mänga, för blotta ögat knappt synliga krökta 

taggar, för att i stallet för fötter bcfordra rörelserna. Viel 

den ena ändan sitter munöppningen . hvarigenom vätskorna 

uppsupas der larven nppehäller sig; men inga käkar eller 

sugror finnas. Vid den andra upptäckas öppningarne för 

lulirören, hvilkas n.fH&'sg* byggnad H«r. Clark sä mä- 

sterligen förklarat *). Puppoma, hvartill larve-ne förby- 

tas, äro dem föga olika tili skapnaden, och icke annat 

än larvens yttre hud, under hviiken en finare, tunn och 

hvit omkläder den tilJkommande fingan, hvars delar kun- 

*) Obserrations o n ihe Genus ÖEstrus. Transact. Lian, Society. 8. g 
a8g. seqy. Tab. 25. 
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na genom svepet tydeligen skönjas. Puppan härdnar, och 

©ppnar sig omsider framtill, da Hugan utkommer. 

Af alla Jhittills bekanta Styngarter, äro deras flugor 

mer eller mindre häriga, Jiksom Humlor, och denna lu- 

denhet af olika färg. Hufvudet stört, bredt och liksom 

nppbläst frammanför, kan Jiknas vid det af en Natluggla, 

pä hvilket de i Slägtkarakteren beskrifna knapplika sprö- 

ten föreställa dess 6gon. linder hvardera vingfästet sitter 

ämnet tili en Uten hopvecklad vinge, vid sidan lövenad 

med det hvälfda fjället öfver de hos Tvävingarne vanliga 

Yägstängerna (Halteres). I ändan af hanens bälg bnnas 

tvä krokar inät böjda, men livilka nppresas for att om- 

fatta honans bakdel under parningen. Honans deremot är 

mer spetsad och tiliökt af en hornaktig süda med fyra Je¬ 

der, soro indtagas inom hvarandra, hvaraf den sista delas 

i ändan i fern flikar eher fjäll, men tre äro längre och 

dessa sluta sig alla liksom med en klo. Det är med denna 

slida, da den utskjutes och nägot inät krökes som eggen 

läggas. Pä hvar tot synas tvä kJor med ett fjäll under 

hvardera som en fotsäia, och ett här emellan klorna. 

Larven fordrar ofta heia äret att vexa och lullkom- 

nas, da Puppan hvilar ungefär tvä mänader, men den ut- 

kläckta flugan öfverlefver blott nägra dagar sitt ändamäl 

att paras och föröka sitt slägte. Under sin korta lefnad 

synes hon utmärkt Ömiäiig for kylan; en egenskap den hon 

liksorn ärft Iran Larvens natur att sä lang tid omgifvas.af 

20—3o graders högc värme, än den flugan fär erfara. 

Men den tiolda vistelseort som »Styngarterne äga un¬ 

der deras tillständ som Larver, har gjort detta slägte 

mindre väl kändt än flera andra insekters, hvarjemte iel- 

aktiga anmärknixiaar bidragit hos de flesta författare tiil 

en b cvirrad blaridning af arterna med hvarandra. Nägra 

forskares oförtrutna möda har likväl i sednäre ären spridt 

]jus öfver historien af dessa smä men fruktansvärda djur, 

hvaraf de Svenska arterne, föreställde pä bifogade tafia, 

nedanföre blifva beskiifne*. 



i. NÖT-STYNGET. 
ÖESTR.US Bovis. Styng. Pä F. Kuljäinen. Pä Eng. 

Breeze Gadfiy. Pa T. Vieh-Bremse. Pä N. Viirreßue. 

Vingarne äro sotfärgade, utan fläckar. Bälgen 

har ett svart tverband midtöfver, och är i än- 

dan besatt med brandgula har* 

Linn. Syst. nat. ed. Grael. x. 4- P- 2809. — Clark i Transact. Linn. 

Soc. 5. p. 525. T. 25. f. 1-6. — Fahr. Syst. Ant. p. 223. 5- — Fj. Entomol. 

S\st. 4- 4- p* 23r. 5. — De Geer Ins. 6. p. 297. T. i5. f. 22. — Rlodeer 

i K. V. A. Handl. 17S6. p. 148. — Vallisner. Opere 1. t. 28 f. 10 (Larva). 

— Reaumur Ins. 4. p. 5oä. t. 53. f. 7-S. — Fischer Diss. inaug. t. 3- f- 5. 

-C^et är pä ryggen af Oxar och Kor som Larven af den- 

na art uppeh aller sig emellan den yttre huden och den 

ceiiulära hinnan, i en egen liinnakiig sack nästan större 

an sjeifva kräket, med en ganska liten öppning utät. Ännu 

tmg synes larven slät och hyit, men bHr omsider brunare 

med knottror samt prickar i linier pä tveren omkring le« 

derna. Under synglaset äro dessa prickar verkliga uppät 

krökta taggar, tjenlige att i stäiiet för fötter befordra rö- 

r eiserne inom nästet och slutligen utgängen derur. Kröp¬ 

pen har en aflängt eggrund form af i3 —14 liniers längd , 

och saknar de rörliga hakar vid hufvadändan som hnnas 

hos de följande arter. Mynningarne för luftrören i andra 

ändan betäckas med tvenne smä hornaktiga skifvor, synli- 

gare än munöppningen i den framre, kring hvilken nä- 

gra smä kött-tippar utskjut-a. Larven, ändtligen fullvuxen 

inom den bula som liyst honom, närd af det gula 

yar-ärnne som i saret afskiljes, pressar med bakändan 

mot öppaingen som, smäningom vidgad, ulsläpper honom ; 

da han nedfailen frän kreaturets rygg söker ett passande 

Ställe för att förvandlas ti!I Pnppa. Säret tillsluter sig e- 

medlertid och helas inom fä dagar. Puppan behäller un- 

gefär Larvens skapnad, bür endast mindre och liksom 

hoptorkad. Efter 6—8 veckor, räknade frän Juni tili Au- 

gusti slut, eppnas hon i främre ändan med ett tiiangel- 

formigt lock af den fuilkomnade fingan, som är ibland de 

Större i detta slägte, öfverallt luden . hvit emellan ö- 

gonen, men bälen framtill gul, midipa svart med fyra 

ränder pä längden, och baktill grä. Bälgen är äfven vid 

basen grä, med en svart gördel midtöiver, och mot ändan 

betäckt med brandgult ludd. Fötterna äro deremot svaita 

med blekgula hälar. 
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Man vet icke egentligen huru denna fluga lägger sina 

egg. Utan ivifvel känna kreaturen dervid nägon smäria, 

ty, jemte den förskräckelse som fiugans närvaro injagar 

hos heia fähopen, ser man den olyckliga som bliFvit träf- 

fad, under beständig! bölande, med upplyftad skälfvande 

svans och utsträckt hals Iöpa kring faltet eller rusa tili ett 

Jiara beiäget vatten, dit äfven de öfriga skynda, och hvar- 

est de, om iyckan gynnar dein att en sädan fristad fmnes, 

icke bingre förföljas af flugan, som synes sky för vattnet, 

kanske af fruktnn för den kyla som vanligen ätföljer det- 

samma. Anfaller hon Oxar, spända lor plogen, kunna de 

icke vidare styras, de ränna Jiksom skenande sin väg med 

redskapen. Landtmannen kallar det besä, ett ord, länat 

af Tyskarnes Bilssen. I England har man uppfunnit medel 

att i sädan händelse genast skilja dragarne frän plogen. 

Eggläggningen skei*" med mycken hastigket, ty flugan 

dröjer knapt nägra sekunder pä kreaturets rygg j och det är 

xnärkligt att de icke ens försöka jaga denna fiende med 

svansen, som är sä vanligt försvarsmedei niot andra yrfän. 

Ung boskap och Tjusar äro mest utsatta för Styngflu- 

gorna, och vanligen fä de sundaste de fiesta Bromskulor. 

"Vid Garfverierna är det väl bekant, att de siaikäste och 

bästa hudarne äro i synnerhet stungne. Men ehuru skin- 

net helas sedan Larven uikrupit, sker det icke med sam- 

ma ämne hvai'af det föiut bestod, hvarföre liksom en 

spricka synes pä den torra huden der häiet fordern varit, 

hvilket liärleder sig frän det snarare svampaluiga väsende 

som fyllt det, torkat tillsamrnans och spruckit, hvilket kan¬ 

ske ocksä händer vid beredningen. 

jj,-d Pä Tab. förestaller hg, 5. Flugan. — 6. Larven. — 7. 

Puppan med sitt lock. 

2. REN-STYNGET. 
OE ST fl US T ar an di. Pä Lapp. .Kvrbmn, Gurma 

1. Gnrmaft. Pä N. Rensvärre. 

Vingarne äio matt sotfärgade med syßrtäv&^ytt- 

re Inrrrtr- ittten—btek^rrtr^ruden med nakna 

gläosande svarta knölar baktill. Bälgen lu¬ 

den, brandgul, vid fastet blekare. 

Linn. Syst. nat. ed. Gniel. 1. 4 p. 2810. — Faun. Sv. n. 1026. — Flor. 

Lapp. p. 360. — K. V. A. Hand). 1759- s. 124. t. 5- f. 5. 6. Fahr, Syst. 

Aßt. p. S2g. ß. — JMvdeer i K. V. A. Handl. iygö. 3, 136. 
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J\_enen, Lappens förnämsta egendem och hvars trefnad 

utgor heia hans välmäga, mäste fostra Renstyngets lary 

inom huden af sin rygg, liksom Oxar ocli Kor den förras. 

Denna Larv är en tum läng, trind och tjock som en gäs- 

penna, men mot ändarne nägot afsmalnande. Omkring 

lederna sitta Hera hvarf fina knottror som ändas med en 

svart, skinande, uppät böjd tagglik spets. Nära mannen 

synas nägra värtor och derjemte et par tiilbakaböjde län¬ 

gte svarta hullingar, samt inom bakändan, som är trubbi- 

gare och tväiäppad, öppningarne för luftrören, Färgen är 

nästan mörkbrun, ehuru larven syns hvit i början men ända 

svart i jfrämre ändan. Puppan fär en eggrundare form, blir 

kortare och svartnar. Fiugan sojjLjdfirifcäii utkryper är 

dubbelt större än Nötstyngets; hufvudet mörkt, men bak- 

till äfven som bälen blekgult ludet. Fyra ghinsande. svarta 

k.nölar utmärka ocksä den sednare nära intill bälgen, 

hvars yta är öfverallt och nästan tofstals besatt med brand- 

gula här, likväl nägot ijusare invid bröstet och pä de 

svarta lären. Honans eggläggare stär rätt ut och är svart. 

Det är i början af Juli da R.enarne fälla häret och 

detta stär liksom pä ända, som flugan traget förföljer Re¬ 

nen, i synnerhet de ärsgamla kalfvarne, ty före den äl- 

dern fä de inga brömskulor, emedan häret är slätare och 

ännu icke affaliit. Den fruktan som Renen röjer vid Styn- 

gets närvaro, är ganska utmärkt; än tverstannar han midt 

i loppet, uppreser hufvudet och öronen, lystrar, ser sig 

omkring och sparkar; än löper han med fördubblad ha- 

stighet för att undkomma sin fiende, som svingar sig o- 

upphörligt Hera limmar i lüften öfver honom och med 

uträckt stjert sänker sig mot hans rygg för att fälla ett 

litet hvitt egg i sender ned emelian det uppstäende häret, 

der masken, genast utkläckt af Renens naturliga varma och 

utdunstning, snart innästlar sig under huden och foimerar 

den Bula *), som under den päföljande vintern innesluter 

Larven ända tili nästa ärs Rötrnänad, dä han som sagdt är 

uttränger. Lapparne Hytta sommartiden ur Skoglandet tili 

Fjälltrakterna, för att tili nägon del befria sina Renar sä 

väl frän Styngen som trän myggoma, men oliedas äfven 

af dem der. Om man lemnar Renarne frihet, löpa de 

mot vädret och Hy tili snöbergen, men sakna här däldens 

grönska och säledes i brist af bete mista hüllet. Och ända 

und Hy de ofta flugorna förgäfves; dessa hinna dem och 

skänka dem ett halft dussin Larver eller mer, hviika utan 

m) Egentügen kallas den Kurbtna, hyaraf Stynget sedan fätt aama. 
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tvifvel innan kort ge sig pinsamt tillkänna. Mänga , och i 

synnerhet de yngre Renarne som mest angripas, förlora 

ocksä lifvet tili kännbar förlust för sina ägare. Skinnen 

blifva äfven mycket ärrfulla, hvarigenom deras värde ick© 

litet försämras; med et» ord : Renstynget utgör vissa är en 

yerklig landspläga i Lappmarkerne. 

Pä Tab. är fig. 2 en Hona af detta slags styng i nat; 

storlek. — 3. en fullvuxen Larv. — 4- en Puppa. — 16* 

Framdelen af hufvudet för att visa sprötens läge. — 17. 

«tt af spröten. — begge iig. förstorade. 

3. TROMPE-STYNGET. 
OES TR US Trompe. Pä Lappska Trompe. 

Vingarne äro sotfargade med yttre kanten svart- 

aktig. Kröppen svart med mjuka täta har, som 

pä främre delen och gumpen falla i grägult. 

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. 1. 4- P- 2S10. — Faun. Sv. ed. 1. n. 102S. 

— Fl. Lapp. p. 363. — Skansk. resa s. 128. — Fahr. Syst. Anti. p. 229. — 

jftlodecr V. A. Handl. 1786. s. 154. — Leems beskr. oyer Lappra. s. 157. 

— Hammer Norsk. Nat. Hist. s. i44- 

Donna tillhör endast Lappmarken äfven som den före- 

gäende, och är störst af alla de Styngarter som vi känna. 

Likväl är Larven af densamma ännu obekant, och Hagan 

endast hittills funnen. Hon är större an en spjdluga och 

nästan af dennas trubbiga skapnad. Hufvudet betäckes 

med ett grägult ludd och likasä ryggstycket, bröstet. och 

bjertskölden. Midt öfver ryggen gär en svart glänsande 

gördel, och bälgen lik ett halft nedtryckt egg är svart, 

inen beströdd med täta, mjuka, blekgula Iiär. Lär och 

ben äro ocksä svarta. Bälgen har inunder midtpä eis 

djup kullrig insänkning, med anus längre inunder, än van- 

ligen hos detta slägtets hanar. Sä förhälla sig z'Aa de af 

Trompe-Stynget man kunnat öfverkomma, och som icke 

en enda^ med djsn Jtos J1 k t jL^fcggläfjgaren blif- 

Trompe künde vara honen tili Renstynget, af hvilket man 

icke heller ännu seit annat än bonor. Sant är emedlertid, 

att Lapparne gifva narnnet Trompe ät ett slags Stynglarver 

som sägas komma frän Renens näsborrar, och att verkligen 

sädana gifvas, intygas icke mindre af dem som beskrifvit 

Renbygden, an af p. Linn6 sjelf, som seit Renar utfrn- 
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stä Stynglarver göpentals pä snön vintertiden, sedan de 

varit härdt körde. Del synes som han äfven ansett Tram¬ 

pe säsom orsak derlill, emedan han under Nosstyngeb (OE. 

jiasalis) anlört dess namn (Faun. Sv.), men som visserli- 

gen icke kan elier bör dermed förenas. Trompe-stynget 

och Renarnes Nos-styng fordra säledes en framdeles no¬ 

gare undersökning af dem som böjelse för naturens kän- 

nedom föraniäter att färdas tili de af dessa yrfä hemsökta 

trakter. 

Tab. — Eg. i. Trompestynget i nat. storlek. — iS. 

buken sedd inunder; förstorad. 

4. IIÄST-STYNGET. 
OESTRUS Eqüi. 

Vingarne äro hvitaktige med ett mörkt tver- 

band, och tvenne svarta fläckar vid ändarne. 

Clark i Tr. L!nn. Soc. 3. p. 3a6. 7. 23. f. 7—9. — Fahr. Syst. Anti, 

p. 218. — Lina. Syst. nat. 12. 1. p. 969.— Faun. Sn. n. 1730. (OE.Bovis)* 

— Fahr. Mant. Sc Sp. Ins. (OE. Boris). — Ej. Ent. Syst. 4, 221. (OE. Vi- 
tuli). — Syst. nat. ed. Gmel. x. 4* P- 2810. (OE. hemorrhoidalis). — Jllo- 

deerx V. A. Handl. 1786. s. i/to. (OE. heniorrhoidalis). — De Geer Ins. 6. 

p. 29T. T. 15. f. 13—19. — Reautnur Ins. 4. p. 550. t. 35. f. 3. 4. 5. — 

Frisch, Ins. 5. p. 21. t. 7. f. 1—5. — Schellenb. Dipt. t. ai. f. I. 2. —. 

Sulz. Geschieht, d. Ins. t. 28. f. x. 

Par. Vingarne med endast en hack vid ändar¬ 

ne, och bälgen tätt betäckt med mörkbruna 

har. 
Linn. Faun. Su. n. 1730. (OE Bovis ß.) — Clark. I. c. (OE. Equi ß). 

Da Larverne af OE. Bovis och Tarandi blifvit inhyste 

inom kreaturens rygghud, har larven nf denna Fätt anvis- 

ning pä Hästarnes mage, der de finnas talrikast omkring 

h<~gra mabmunnen (Pylorus), och ibland, fastän icke s§ 

ofta, i tarmarne. De hänga klastals tillsammans, fästade 

med den smalare ändan vid den hirman som omkläder 

inelfvorna innantill. Ungefäx tumslänge och af en störr# 

skrifpennas tjocklek, omgifvas de emellan iederna af en 

dubbei rad hornaktiga, bruna och i spetsen svarta taggar 

som krökas mot larvens storända, försedd med 2 utstäen- 

de läppar som omgifva luftöppningarne. Vid den spetsigar« 

elier munändan sitta de tvenne rörliga krokarne, hvarmed 

laryerae fiäfta sig fast för att aära sig af mjöiksai'ten sot» 
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afsöndras inom de stallen de befinna sig. Mot slutet af 
Maj äro de fullvuxna, efter hvilken tid ända tili Juli man 
ser dem bortgä genom ändtarmen och fallne pä jorden, 
söka sig tjenligt stalle att förvandlas tili Puppor,ur hviika 
flugan framkommer efter 5—6 veckor. Hennes storlek är 
nästan som Renstyngets, och hufvudet hvitt och ludet. 
Baien mörk, i synnerhet midtpä, och bälgen mörkgul med 
svarta tiäckar och punkter. Pä bröstskolden synas äfven 2 
härtofsar. Hanen har en gulare färg än honan, hvars egg. 
läggare är mycket läng, svart och inböjd. Det är genom 
vingarnes Häckar som häst-stynget genast igenkännes frän 
andre arter. 

Dun försigtighet som denna fluga synes bruka tili vin- 
nande af plats för sin afföda inom hästens ineifvor, är 
märkvärdig. Man skulle snart inbilla sig att nägot irter än 
natursdrift funnes hoa henne. Den bordiga honan, färdig 
att släppa eggen, svingar sig tätt öfver sirt JforerbSl, nä¬ 
stan upprätt och med den länga stjerten krnkt inät och 
uppföre. Knappt synes hon nägonsin säita sig, utan i skju- 
tande fiygt täster hon egget, äsföljdt af nägot klibbigt äm- 
ne, vid hästens här. Fä ögonblick efter, förnyar hon sitt 
besök, för att fastklibba ett annat, och da Here hennes 
likar göra deisamma, kunna stundorn 4—5oo egg finnas 
fallda pä en enda hast. 

Pä undr* delen af kroppen, särdeles omkring fram- 
benen och bakom bogarne, synas eggen gemenligen lag- 
da, nägon gang äfven pji manen; men det förtjenar an- 
märkas, att det alltid sker pä de stallen, der de räckas 
af hästens tunga. Nu sitta de 3—4 dagar pä häret, liksom 
alt fullmogna. hvarefter de genast lifvas genom den ljum- 
ma fuktighet som ätföljer tungan hvartned de afslickas, 
och säledes föras, rechm khickta, ned i magen med födan 
för att ytterligare vexa och tilitaga. 

Honorna äro ganska eggrika , som troligen hos heia 
sliigtet. Valiisneri räknade 700 hos en enda ! Utan tvifvel 
gä mänga förlorade, som afskuddas eller af väta bortsköl- 
jas, äfven mänga larver ha gamma, öde-krostfas de un- 
der fötrema eiletfägiars~Eyte^att, kanske, knappt 
en af 100: de hinner tili Hugäldern. 

Hästarne synas vanligen icke hysa nägon farhäga för 
denna Huga, pä det satt som Nötkreaturen för sin. Hon 
ofredar dem icke med sting och blodsugande som Brom¬ 
sarne, Myggor och Ledsnuten göra, och vinner säledes 
lätt sitt ändamäl. Men äfven dessa befordra detsamma; 
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ly, i följe af deras retelser pä huden, slickar basten oft® 

de stallen der styngfiugans egg redan finnas, och skulle 

lian äfven sjelf sakna dem, kan han fä tillräckligt af sin 

granne,(hvars skuldra vänskapsfullt slickas af honom. 

Tab. — hg. rt. En honfiuga af Häst.Stynget. — 12. 

Larven. 

5. LÄPPSTYNGET. 
OE ST fl US HEMORRHÜIDAIIS. 

Vingarne äro smutsigt bvitaktige och utan fläo 

kar. Bälgen harig och svart:, vid fastet hvit, 
och ytterst brandgul. 
Linn. Syst. nat. 12. p. 970. — Faun. Su. i~~~> -**■ Gottl. res. s. 277. ~— 

Clark. ]. c. p. 527. r. a5. f. 10—13. — Fahr. Syst. Anti. p. 229. — Ej. 

Syst. Ent. 6. p. 252. (OE. Equi. ß). — Syst. Nat. ed. Gmel. p. 2309. (OE. 

Bovis). — Alodeer. V. A. Hand!. 1786. s. 14^. (OE. nasalisl. — Reaumur 

Ins. t. 55. f. 5. — t. 54. f- 14- (Larva> — Geojfr. Ins. 2. p. 455- 

I-Jarven, hvilken skiljer sig blott i storleken frän den fo- 

regäende artens, säsom mindre än den och tili färgen hvi- 

tare, väljer satnma boställe inom hästens mage, derifrän 

han ulvandrar genom tarmkanalen, Fräri Juni borjan tili 

medlet af Juli, och synes dä en tid hängande utanför änd- 

tarmen, grönaktigt röd tili färgen’, men bür efterhand rö- 

dare ander sitt tillständ som Puppa, hvilket varar ungefär 

ctt par mänader. Flugan som utkoinmer är knappt hälften 

sä stör som Häst-stynget, bvitluden i hufvudet och bälen 

betäckt med mörka här samt ett svart bälte melian vingar- 

ne. Bälgen ar svart med ljusa här vid fastet och brandgula 

ät srjertändan. Inunder är kroppen gräaktig, lären mörka 

och benen brunfärgade. 

Vi anse icke nödigt bevisa orimligheten af den sägen, 

att flugan skulle genom ändtarmen inkrypa för att der 

lägga eggen. Mera bifall mä lemnas Herr Clarks pa erfa- 

renhet grün da de” uppgift, att Hästens läppar dertill väljas 

och sökas af flugan. Hannes bemltlflnde att äfkomma dem 

och den kittling hon förorsakar, injagar en naturlig rädsia 

hos hasten, som oupphörlig«.n slänger hufvudet upp och 

ned for att afhälla det envisa kräket, och stampar liksom 

att mota flugan dä hon söker att stjäla sig fiam melian 

bogarne. Men dä allt är fäfängt, galopperar han yr öfver 

faltet och finner ingen fristad förrän i vattnet, der bans 

oväu mäste lemna honom. Men innandess träffas han of- 
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ta af fiugafl, som, qvickare i sina rörelser, fester egget I 

hans mungipor, hvarifrän det sannolikt befordras genom 

tungan tili xnagen. Eggen sägas vara mörkare än hos den 

förra, hvilken Hugan utom i storieken ganska mycket lik- 

nar, men är i sin hushällning desto mer ätskild, hvarjemte 

dess under svansen pä hasten länge synbara larver, i lik- 

het med de sä kailade taggar af den bekanta krämpan, 

göra kenne förtjent af det systematiska namn hon bär. 

Tab. — Fig. 8. en hanfluga af Läppstynget. —q. Lar¬ 

ven. — io. Fuppan; alla i nat. storlek. 

6. HÖS-STYNGET. 

OESTRUS Nasalis. 

Vingarne äro ljusa utau fläckar, men yttre kan¬ 

ten nägot mörk. Hufvudet och Baien heit 

och hällit betäckte med brunt ludd afvensom 

bakre delen af bälgen. 

Linn. Syst. Nat. r2. p. 969. (Hanen). — Faun. Su. n. rjZo.. (Honan). 

— Syst. Nat. ed. Gtnel. z. 4' p. 28xo. — Clark. 1. c. p. 5a8. t. 20. f. 18—« 

19. (OE. Veterinus). — Fahr. Syst. And. p. 250. 8. (OE. Veterinus). —■ Ef. 

Entora. Syst.'4- p. (OE. Equi). ■— De Geer Ins. 6. p. 296. t. 15. f. 40. 

(Larven). 

N* de begge sistnämdes Larver dölja sig i .magen och 

tarmarne, sä dväljas dcnnes och den följandes i halsen 

och hufvudet. Nos-styngets har ocksä Hasten fätt pä sin 

lott att framföda. Den är rödaktig tili färgen, eggformig 

men platt i den trubbiga ändan. mellan lederna försedtl 

med taggar och i toppen med de krökta hakarna. Sjelfva 

flugan är nästan större än Läppstynget. Ett brunt ludd be- 

täcker hufvudet och balen och undra sidan af kroppen. 

Hunans bälg är nästan bar, blott med ljusa här beströdd. 

Hanens deremot har mycket ludd, pä första segmentet 

hvitgult, det andra svart roidtpä ryggen och rödaktigt ät 

sidorna. och dp nfriga,^ fnrg som bälen, livars 

jemna betäckning utan tecken tiil tverränder eller fläckar 

ger ett godt skiljemärke pä Henna art (Gyllenhal). 

Clark har funnit Pupporna gomda under bästgödsel, 

men säger sig sakna en närmare kunskap om larvens hus- 

’ äUning och flugans egenskaper, och har sä litet kunnat 

i Vörtyga sig om verkligheten af det urval som denna 

w > ;.gart skail göra af Hästens hals och hufyud säsom bo- 
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stalle, tut hart äfven nekar det. Yi äro icke heller i stand 

att nu bestyrka v. LinnSs vitsord, att flugan lägger eggen 

i hästens näsborrar; men da den allmänna erfarenheten 

icke kan bestridas, att Stynglarver tidtals uppehälla sig i 

hästens svalg, och hvilka, genom de konstgrepp som Hof- 

slagare bruka, vanligen bortrensas, anse vi tills vidare lika 

rimligt, att Nos-styngets larv har sitt näste nära hufvudet 

pä hasten, som den följande söker sitt inom samma dei 

lios fären. 

Denna hg. felar pä Tab. säsom innan förfärdigändet 

deraf för oss mindre väl känd. Herr Clarks fig. 1. c. tillhör 

densamma, tili hvilken vi nu tills vidare anvisa. 

7. FÄR-STYNGET. 
OE STR US Övis. Pä Fr. Mouche du ver du nez des Mou¬ 

tons. Pä T. Scbaafbremse. Pä N. Soubrems 1. Eitersmou. 

Vingarne äro klara , genomskinliga och skrynk- 

liga; heia kroppen spräckiig af svarta och hvi- 

ta punkter; Bälgen skiftande i silfverhvitt och 

svart. 

Linn. Sysf. Nar. ecL Gmel. 1. 4- P> aSir. — Faun. Su. n. X734. —. 

SEansk. res. s. 128. — Clark. I. c. p. 529- t. a5. f. 14—17. — Fahr. Syst. 

Anti. p. aSo. — Modeer Y. A. Handl. 1786. s. 154. — Vallisneri Op. r. 

t. 27. — Keaumur Ins. p. 554. t. 55. f. 22.—Schreb. Nov. sp. Ins. p. j5. 

(OE. Halensis). — fiedi Exper. circ. gen. Ins. p. 309. 

I häligbeterna af det benet som understödjer hörnen pä 

fären, träffas Larven tili detta Styng. Den är nästan sä 

stör som Hast Styngets, mycket hvit, flat pä undra och 

kuilrig pä den öfra sidan med sträfva prickar (för syngla- 

set rödaktiga fina taggar) samt et par bruna tverränder 

vid sidorna emellan iederna. Kanten omkring andhälen 

är mycket utstaende vid den trubbiga ändan, med en ä 

ömse sidor om gumphäiet utträngande köttipp. Dessa lar- 

rers röreiser äro qvicka , och de fästa sig med de jemte mun- 

nen sittande tvenne hakarne, inom pannbenets gömmen, 

äfvensom kcäkbenens. Fulivuxna utkomma 12—3o efter hvar- 

annan ganom näsborrarne , merendels vid färens prustande, 

och falla pä jorden, i livilken de gömma sig och bli Pup- 

por. Efter par mänader visar sig flugan, stör som Läpp- 

styngets, med stört hufvud, hvarpä synas nägra insänkta 

punkter. Baien är grä med mörka fläckar och upphöjda 
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svarta prickar hvarje med ett utstäende svart här. Den ab 

länga bälgen alldeles utan ludd, bloit glest och knappt mark- 

bart härig, är ocksä svartHäckig och skiftar i grätt och 

hvitt, och bade ögon och kroppen liksom af guld och 

silfver, men endast sä länge Hugan lefver. Fötterna äro der. 

emot gulaktiga. Sotn det är i näsborrarna dessa ftugor söka 

att insmyga sina egg, ser man dem under betaste tiden 

pä dagcn surra öfver hufvudet pä fären, hvii'ka än upp- 

lyfta och skaka det, än gömma det i graset, stampa med 

framfÖtterna, löpa hit och dit, lukta pä marken, se om- 

kring sig pä alla sidor, für att akta sig für den sorn fÖr- 

följer dem, men hvars trägna anfall sä ofta gäckar deras 

varsamhet. Oförmärkt fästes da och da ett egg vid inre 

sidan af nägondera näsborren, hvarifrän de kläckta tnaskar- 

na uppkrypa tili ofvannämda Ställen, der de fodas och till- 

vexa af de vätskor sotn i öfverflöd tillflyta fräri körtlarne 

och hinnorna. 

Tab. — fig. i5. En Hane af Färstynget. — 14. Lar¬ 

ven. — i5 Puppan. 

Sä mänga styngarter äro säkert inhemska. Andra fin- 

nas utom dessa, men som lyckligtvis icke höra tili vär 

Fauna *). Hjorten t. e. har sin Styngiluge*larv älven i huf¬ 

vudet, sorn Aristoteles pä sin tid Räude, och Redi och 

Räaumur beskrifvit. Antiloperne mäste tillsläppa rygglmden 

ät en dem egen art, och Kaninerne i N Amerika deras 

ät en annan , och utom Hera tili sin hushäilning okända, 

har menniskan sjelf icke blifvit lonlös. I 5ödra Amerika 

skall en StyngHuga finnas som läggfr ända tili 5o egg in- 

otn huden vid underlifvet. I 6 mänader mäste larverne tä* 

ligt bäras, ty om man oiredar dem, tränga de sig djupare 

in i musklarna och iörorsaka döden. Men lemnade ät sig 

sjelfva , utkrypa de omsider och Forvandlas slutligen tili 

svartaktiga Hugor af en vanlig hustlugas storlek. 

Vid f'örst'a blicken pä det anförda om StyngHuge-sIäg- 

tet, skulle man tro det endast vara skapadt tili pläga för 

de varelser, hvilka "cfet tillhor. Men naturen har i sin sto- 

ra hushäilning merendels förenat nägon fördel just der en 

sädan synes alldeles saknas. Sä är det ocksä med Styng* 

#) Herr Maj. och Ridd. Gyllenhal, som äfven benaget tillätit oss rädfrä- 

ga .sig om derta slägte, berättar likväl att ännu ett annat slags Styng- 

Jluga finnes i Lappmarken, nästan sä stör som Trompe. Af utseendet 

tror lian den närma sig tili OE. pecorum Fahr. 
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arterna. Oxen och Kon, Renen och Antilopen som besvä- 

ras af sina Brömskulor, fär Jika sä mänga öppna sär pä 

sin rygg, lika sä mänga Hytande fontaneller, genom hvil- 

ka, medan larven inom dem näres", vätskornas utlopp befor- 

dras; de otjenliga, samiade dels i följe af-somliga djurs 

naturliga tröghet, dels bristande kroppsrörelse vissa ärsti- 

der, blifva härigenom aßorda, och kroppen säledes bibe- 

hällen i ett sundare tillständ. Det är blott mängden som 

förstör. Franska Landtmannen väljer vid inköpet bellre en 

ko eller oxe med nagra stynghulor an utan dem. Den för- 

ra tror han mjölkar bättre, och den sednare har mera hüll. 

Hasten, som inom mage oeh tarmar mäste uppamma sina 

plagare, blir säkert, genom denretelsede gora pä hinnor- 

na, beiriad Iran Hera olägenheter. Draghästar och sädana 

som beta pä öppna falten der de aro iner utsatta för St3rn- 

gen, äro oftast friskare än andra som genom ansen eller 

tillfälligtvis icke biifvit af dem hemsökta. BJindhet, qvar- 

kan och andra dyiika krämpor torde Jörekommas af Nos- 

stynget, äfven som ett slags yrsel hos fären af den arten 

som näres af vätskoma i deras hufvud, hvilka eljest öfver- 

flödiga qvarblifva och sr.art förderfvade, karnke bidraga tili 

de Bandmaskars lifvande som äro orsaken tili färens kringqu- 

ka. Deji gissningen hör icke heller anses orimltg, att men- 

niskan i hemorten för OEstrus Hominis rnä halvaensädan 

fysisk Stimulus af nöden. Vi äro öfvertygade att instängda 

barn, som äta mycket, frälsas frän halssvuilnader, biind- 

het, faliandesot m. m. genom utslag i hulvudet och de 

kräk som underhälla det. 

Men som för mycket alltid skadar, är det af stör vigt 

att lör en öfverlägsen mängd af sädana gäster utfinna 

skyddsmedel och använda dem. Skälspäck brukas pä Hera 

Ställen att dermed smörja Nötkreaturen, och i Jika alsigt 

tjära blandad med tian, i Könige. Tjära med Renmjölk 

begagna Lapparne slundorn att af hall a Renarnas beide. 

Om hästar ofta borstas den tiden da deras Huga släpper 

eggen, torde de undgä faran att sä ofta nedslicka dem; 

rnen för att drifvä larverna ur magen, känner man ännu 

intet tiilförlitligfc ämne. Man omtalar Tormentill-pulver 

med Kerfvelolja gifvit i bröd tre ganger om dagen i Hera 

dagar, men kanske .är det föga verksammare än mänga 

andra utropade medel. Metoden att med tillhjelp af bruk- 

liga redskap borttaga larrvmängden ur halsen när de der 

finnas, är i passande händelstr en säker kur. Hos Liren 

kan den dock icke verkställas, helst gömstället är inom 
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benen. I England stnörjas fären med en blanning aftjära, 

smör och salt, längs ät ryggen och öfver bogarne, sora 

man tror afhälla flugorna under eggläggningsliden. 

Naturen har emedlertid i sin Polis-stadga förordnat 

vissa fäglar att göra utmätning bland dessa smä odjur. 

Stynghaßkan (Buphaga) följer fänaden i Indierne, och 

med sin kantiga näbb utplockar Stynglarverna pä deras 

ryggar. Kräkor förrätta dcnnas embete i Norden. I Lapp¬ 

marken infinna de sig ibland Renhjordarne, och mäste truga 

sig tili en sä välgörande beskattning, ty Reiten känner 

smärta under fägelns näbb. Oita ser man samma fäglar 

spridda pä betesmarkerna, der Hera villselarande larver 

(fordom inhysesdjur) blifva deras byte. Slägtet kan dock 

aldrig utrotas, utan hälles inom . tiilbörliga gränsor. Lika 

sä i heia Naturen! 
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BLÖD -IGELN. 
H IR UDO MF.DiciNALis. Pa F. J'Verejiimejä. Pä Fr. 

Sangsue. Pä Eng. Common Leeoh. Pä T. Blut-Igel. 

Pä D. Doktor - Igeln. 

Kröppen är läng, nedtryckt, svartbrim med 6 

gula ränder pä längden; inunder flat, gul- 

fläckig. Murinen tandad. 

Linn. Syst. Nat. Ed. Grael. i. 6. p. 3og5. CI. 6. Vermes. Ord. r. 

Intestina. — Faun. Svec. n. 2079. —• Amoen. Acad. 7. p. 72. — Bergrnan 

i K. Y. A. Handl. 1757. s. 5og. T. 6. f. 1. 2. — Gissler ibd. 1758. s. g5. 

— 1Salomon ibd. 1760. s. 35. — Cuvier Tabl. p. 63r. — Jördens Hel- 

lninth. 2. p. 88. T. 1. f. 3-5. — Braun Egelarten, s. 24. T. 2. f. 1-9. — 

Poupart i Journ. de Scavans 1697. n. 23. —• Morand i Memoires de 

l’Ac- des Sc. 1739. p. 191. — Bonnet i Journ. de phys. 5- 1775. 70. — 

Valmont de Bomare ibd. 1774. Nov. — Patr. Sällsk. Journ. 1795. — 

J. Mangili epist. de syst. nerv, liirudinis Tic. 1795. Tab. 

Det är svärt att uppge en aMmän karakter hämtad frän 

yttre skapnaden af kroppen eller af dess inre byggnad, 

genom hvilken man skulle kunna i alla hänseenden skilja 

Mnskarne, egentligen sä kallade, frän Insekternes Iarver. 

En del af dessa sakna fötterne, säsom tvävingarnes 

och Here steklars, hvilka i deras ställe ha här eller iudd 

eller endast tverringar pä kroppen. 

Sädana synas ock Maskarne vara ; men de ombyta al- 

drig sin skapnad och fortplanta sig äfven i detta tillständ. 

Mänga bebo andra djurs inelfvor liksom äfven ofta insek¬ 

ternes Iarver, medan somlige lefva i jorden eller i vattnet. 

Det är bland de sednare som Jgelslägtet räknas, livilket, 

danadt med en pä llngden utdragen kropp, horisontelt 

mer eller viindre. plattad, och delad af mänga ringlika 

skrynhlor, har egenskap att, utan tentakler och borst, 

medelst en efter behof ulvidgad man och stjert samt krop- 

pens förlängande och förkortande framskrida, och der- 

igenom visar sin skillnad frän andra slägter bland Mask- 

kräken. 

Femton arter äro kände af Iglar, och ätta veta vi 

med visshet höra tili vär Fauna. De flcste hälla sig i 

stäende eller flytande Vatten utan sälta. Deras närings- 

ämnen äro olika: en del föda sig af smärre vattenvexter, 

eller af de smä kräk som lefva under sarama yta som de, 

och ändtligen andre som nära sig af blöd frän djur som 

af naturen äga den varm eller kall. 

Deras skapnad är Masklik, afläng och ät ändarne af* 
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smalnande. Af en blöt sammansättning beslä de af en an 

latare och fastare, an finare oclt genomskiniig muskelsäck, 

omklädd med en yteJig hud delt i ringar och hvarig^nom 

djuret äger förmäga att utsträcka och förkorta sig. De 

större arternes yta betäckes dessutom af en anaan mycket 

tunnare öfverhud som riedstiger genoin munnen i tarmka- 

nalen, och mellan dessa begge omklädningar afsöndras en 

slemvätska, som öfverallt genomtränger den yttre och gör 

den slipprig och Maskens utseende glänsande. 

Hufvüdkännetecknet bestär i tvenne särdeles organer 

rid kroppens ändar, medelst bvitka djuret temügen fort 

ffyttar sig frän ett stäile tiü ett annat, och dessß verktyg 

sä olika tiü sitt läge, äro äfven sä skiijakliga i deras bygg- 

nad och förrättningar. 

Den bakresta delen af kroppen kallas vanligen djurets 

fot eher klacken. Den utgöres hos de flesia af en enkel 

rund skifva, pä ofra sidan kulirig, pä den undra platt och 

jemn. Likväl är denna form villkorlig efter omständig- 

heterna. 

Den främsta äter svarar mot hufvudet, och tjenar 

bade som mun, hand, försvarsmedel , och kanske som en 

känsloorgan. Vid djurets fria rörelse synes den nägot ut- 

bredd, inunder kupig och liksom tvälappad. Pä den ofra 

läppen upptäckas hos de nieste Igelarter smä svarta punk- 

ter olika i antal, form och läge. Man har inbillat sig att 

de äro djurets ögon, men försök anställda mcd stärkt Ijus- 

och eidsken ogilla detla äfven som djurets rörelser, ty 

under dessa svänges tmfvudändan ät alla sidor, liksom att 

utforska belägenheten, der den kan fäslas. Med verkliga 

ögon begäfvadt, vore desse rörelser icke nödvändige. 

Snsrare äro de organer for känslan, sä oändeligen olik- 

formige hos Maskkräken; helst Iglarne rnnrka den minsta 

rörelse i vattnet; sjelfva det lätta kräiandet af vattenlusen 

pä botLnen af glaset upptäckes af dem i ögonbJicket. Utan 

tvifvel finnes dock det mesta af denna fÖrmäga i främre 

ändan, hvaraf de framför allt betjena sig vid alla sina efter- 

spaningar. 

Dä Igeln hvilar, förkortar han sig genom ringarnes 

hopdragande tili hvarandrn och häller sig fast äfven vid 

den glattaste yta med nutnjioch klack eller iued hufvudet 

och stjertändan. Med lSpparne formerade heit runda 

och med hopsnörpt svalg, fär munnen dä eit lika platt 

utseende som klacken, och begge bilda midtinunder en 

liähghet eller lufttomt turn, omkring hvllket kanten till¬ 

slutes af den yeka huden. Men dä han borjar röra sig. 
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ntsträckes Forst hufvudet med oppen mim fram och upp- 

öt, för att Finna det Ställe der han kan fastsuga sig. Till 

detta f'äste framryckes derpä klacken, och tryckningen 

ofvanpä «f den yttre lullen eller vattnet, häller äfven den 

samma Fast. Nu lossas munnen pä nytt och samma rorel- 

ser förnyas under det kroppen liyltas i vägüka böjnin- 

gar, i hastighet tättande med en märtgfotad larv. Men 

soknas fotFäslet och lära är förhanden, sä simma äFven 

Iglarne. De bli dä smalare, och platta at sidorna och 

slingra sig som orniar genom vattnet, ehuru de icke kun- 

na jemföras i hastighet med fiakarne. 

Magen och t arm kan a len stracker sig frän svalget ända 

tili stjerten och synes ufgora en sammanhängande del. 

Bakom denna upptäckes, eller Igelns heia längd, en ta¬ 

gelfin träd, af leder liksom sammansatt, hvilken Povpart, 

som Forst anatomiserade den medicinska Igeln, ansäg hö- 

rande tili Igelns nervsystem, hvarom sednare natnrforskare 

varit okunnige eller rnisskänt det. Men Mangili har ny- 

iigare bevisat Pouparts nppfinning verkligen vara rj'ggmer- 

gen, frän hvars leder eller knotor nerveine spridas ät bä* 

da sidor, och genom galvaniska rön satt detta utom allfc 

tvilvelsmäl. Ä bmse sidor om den nämde träden ligga 

Hera par smä runda kroppar Förenade genom en mycket 

fin kanal, formodiigen eggstockar, hvari en mangd egg 

kunna skönjas. 

Alla Iglar äro tväkonade, eller begge köndelarne fin- 

nas pä en och samma liksom hos Snäckornas Sniglar och 

IneIFve-Maskarne. De synas pä ytan af buken tätt. nära 

livarandra dock närmare hufvudet än stjerten. Ofta likna 

de blott punkter eller öppningar, cch sädant utseende har 

ocksä afloppsstället för oreniigheten pä öfra sklan strax 

innanfor klacken. Om parningssättet är man ännu okun- 

nig; men inan vet säkert att en del lägga egg, och som 

de bära anlingen med sig eller fästa dem pä vattenvexter« 

ne, medan andre föda lefvande ungar. I alimänhet äro 

Iglar mycket seglifvade, äfven styckade eher hufvudlöse 

kunna de ännu Lefva nägon tid; olja, som genom andhä- 

lens tillslntande dödar andra Maskar och Insekter, skadar 

dessa icke, men Spir. Vini beröfvar dem genast lifvet. 

Nägre fästa sig begärligt vid huden af andra djur för 

att suga deras vätskor, och i sädant fall äro den ofvanför 

bestämde välkända Igeln och den sä kallade Hast-Igeln i 
synnerhet bekäme. 

Den förres vanliga längd är 3—5 tum, och största 

bredden 5 — 6 linier. Umgarne äro ganska tydlige, om- 
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kring 94. Pä öfre sidan synes en myckenhet smä värtor, 

som göra kroppens yta, da slemmen afsköljes, sträf och 

ojemn. Gruudfärgen är smutsigt brun eher svart och i 

grönt skiftande. fländerne äro Ijusbruna eher gulaktige, 

och af desse äro de rnedlersta jemna och löpa Trän kanten 

af öfre läppen ända tili klacken. Det bredvid dessa gäende 

paret är liksom länkevis sammansatt af rnnda svart a fiäc- 

kar, och det tredje ätföljer den krusiga kanten, Buksidan 

ibland askegrä eller mörk, stöter mer i grönt, med större 

och mindre gulaktiga punkter marrnorerad. 

Hufvudet som är nägot smnlare än kroppen, delas 

ytterst i tva läppar, af hvilka den öl re är litet längre, 

med 10 mörka punkter kring kanten. Innanföre den 

undre Iigga ett par tverfäliar samt strupen, vid hvars öfre 

kant tre smä hvassa kroppar äro fästade, hvilka, om huf- 

vud-ändan pä tveren afskäres, föreställa 3 rader tänder 

omkiing strupen, och stä i vinkel af 120 grader fiän 

hvarandra. Hvarje tandrad stär rätt upp och formerar of- 

vantill en bage, besatt med ungefär 70 smä cylindriske 

och spetsade uddar. Desse tandrader indragas eller fram- 

skjutas genom de kring strupen löpande muskelfibrer. 

“Vid sugandet af blöden användas dessa redskap pä det 

sättet, att Igeln först fixerar klacken vid föremalet, och 

derpä trycker hufvudet tili huden sä tätt att tänderne na- 

ka den samma, och sägar eller sticker med dem efter de- 

ras läge pä tre stallen genom huden, och uppumpar den 

tillflytande blöden genom den mellan tänderna liggande 

strupen, bviiket befordras genom kroppens slingringar och 

masklika rörelser under det Igeln behäller sitt faste. 

Köndelarne synas som 2 värtiika öppningar pä buksi¬ 

dan en tum ifiän andre läppen. Ur den öfre framskjuter 

stundom hanens redskap som en fin träd. Anus, hvilken 

somlige hafva nekat finnas, synes dock säsom en, ehuru 

mindre märkbar, öppning ofvanpä nederst xnot klacken. 

Dessa slags Iglar fortplanta sig genom egg. De äro 

hopgyttrade eller sammansatta och ganska smä, sairit be- 

täckas af Igeln sedan de äro lagda. De bli smäningom 

större, fä en oval skapnad med spetsad ända, hvarifrän 

ungarne omsider utkomma, blekhvita och knappt synlige 

för blotta ögat. I flera veekor liälla de sig beständigt un¬ 

der buken pä modern, tills de slutligen skilja sig ifrän 

henne. Denne värd om affödan är en egenskap äfven till- 

hörig vissa Snäcksniglar, att icke nämna Horn-Simpan 

bland fiskarne, som äfven hgger öfver sina egg i runda 

häl pä den leriga hafsbotten. 
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Friskt vatten i sjoar och Hoder i synilerhet i gräsbe- 

vu^na vikar der bottnen är dyig och der vattnet mindre 

sqvalpas, äro de basta tillhaüen lör Blod-Iglar. Likväl 

träffas de stundom i somliga karr. I Norrland t. ex. äro 

de pa sädana stallen allmänna. Ju fetare grund och ja 

varmare belägenhet sjöarne äga, ju frodigare Iglar hnnas 

der. Man ser dem simma heit platta och utbredde i län-^ 

ga sträck längs elter vattenbrynet, som de ofta vidröra. 

Redan i äidsta tiderna kände man deras medicinskä 

nytta säsom äderlätningsmedel i sjukdomar; Hippocrates 

och Galenus voro icke okunnige derom, och Aretceus, 

lJioscoricles, AEgineta, Pliniits och Celsus berömde bru- 

ket af Iglar, och ganska mänga författare af Läkareböcker 

hafva sedermera bestyrkt det samma. I Sveriges norra 

provinser var Igelkuren fordom öfverallt bekant. Den 

brukades för värk, skörbjugg, särnader och utslag utan 

undantag och i stör mängd ända tili 3o stycken pä en. 

gang; och det har äfven funnits pei'soner som satt sig i 

vattnet, och lätit sä mänga Iglar som kunnat, samlas, för 

att tili äkommen svimning altappa blöden, lglarne, van© 

vid sädana besök, skyndade hoptals tili stallet, blott vid 

minsta rörelse i vattnet, och liksom att erbjuda sin tjenst. 

Att ett fornufrigare bruk af dem är ofta lika sä nöd- 

vändigt som önskligt, har säkert inga bevis af nöden. Men 

sättet att fänga och tili nyttjande bevara dem förtjenar, 

likväl alt anmärkas: 

Den tiden om vären da hskarne leka, äfven nnder 

stark sommarhetta i langt väder, svärma lglarne sein mest. 

Är lüften kylig och nordan bläser sökas d# fäfängt. Om 

man längs eher stranden upprör den dyiga bottnen med 

ett spö, sä bli de snart synlige och uppsimma, dä de med 

spöet, som föres midt nnder dem, lätt nppkastas. Öm 

ocksä en hvit duk utbredes i vattnet och nägot lefrad 

blöd derpä kastas, infinna de sig der och kunna utan svä-t 

righet fängas. Man samlar dem sedan i Jüaskor eher glas- 

burkar fyllde med vatten tili framdeles behof. Men dessa 

kärl böra öfverbindas med glest lärft, emedan lglarne ger- 

na uppkrypa och försvinna. De kunna äfven uppskjuta 

korkarne ur buteijer om sädane brukas. Hvar ^:de eller 

6:te dag mäste vattnet ombytas, ty det grumlas snart af 

den slemhnd som Igeln inom hvar tredje vecka likt Insekt¬ 

larverne, afkläder sig frän hufvudet tili sljerten, nnder 

hvilken tid han är liksom sjuk, silter orörlig, bänger ofta 

blott fast med hufvudet, och kan med ingen konst lormäs 

att förrätta sin syssla. Men sä snart huden är ömsad äter« 
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vinner han sin munterbet. Iglar kunna pä detta satt Iefva 

Hera är. Att drypa nägra dx'oppar blöd da och da i vatt* 

net, tros underhälla dem bättre; andre anse det aildeles 

xena vattnet förmänligare, helst brukbare Iglar sägas dä 

visa sig snälare. De nyligen nyttjade släppas i särskiit kärl 

säsom icke genast eller kanske pä längre tid ater använd- 

bare. Emedlertid äro de pröfvade, alltid de säkraste. Att 

äter pressa blöden ur dem, bor ske med mycken varsam- 

het. Oaktadt deras snälhet fastsuga de sig icke gerna om 

stallet är kaüt; eljest da de synas mindre hägade, tjena 

blöd, mjölk eller sockervatten säsom lockande medel. 

Under sugandet böra de icke storas. Efter ' timrne är 

Igeln färdig att affalla, da han vunnit tjockleken af ett or- 

dinärt Enger *). Han bor icke heller väldsamt afrifvas, att 

det triangellormiga sär han gjort ej raä arta sig illa. Exempel 

gifvas väl pä elaka följder af Iglars bruk, att äfven kall¬ 

brand tillslagit, men sädane händelser mä snarare halVa 

timat af en förvänd och öförsigtig application, eller fr an 

förfördeländet af nägon ädlare eller ömtäligare del, an 

af Iglarnes fysiska beskaffenhet eller, sotn -somlige trott, 

de samma varit giftige. (Unzer, Schnuckert). 

Hos sädana i glas hällna Iglar har man ändtilgen an- 

märkt en besynnerlig egenskap, en utomordcntlig retlighet 

i'ör de i lüften förestäende förändringar, i följe hvaraf de 

kunna tjena som ett slags naturlig barometer (barometre 

animal. Valm. de Bomare). Da väderleken är klar och 

vacker, synas de bäde sommar och vinter iiggande pä 

botten nästan oröriige. Mot ett instundande oväder ( Iler 

regn uppkräla de pä sidorna, och hälla sig nära vattenytan 

tills molnen skingra sig och lüften klarnar. Mycket orolige 

visa de sig före en annalkande storm eller stark bläst, i 

synnerhet i äskväder; de äro da i beständig rörelse och 

hopdragas liksom krarapaktigt, och denna oro upphör icke 

förrän lugnet äterkommer. Dessa rörelser torde likväl, som 

Bonnet säger, icke ordentligen harraonisera med lufttyng- 

dens olika förhällande. Samma störe forskare ger derjemte 

anledning att förmoda Iglarne vara de mest grannlaga ter- 

mometrar, hvilket förtjenar att ytterligare utröna. Vissa 

tider ser man dem, fästade endast med klacken, ocksä 

äga, utan märklig orsak, andra rörelser som likna liksidiga 

pendelsvängningar. Morand trodde dem höra tili respi- 

rationen, men de äro, kanske, snarare ett medel hvarige- 

nora hudömsningen under tiden befordras. 

*) Non missura catem, nisi plena cruoris hirudo. Horat- 
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HÄST-IGELN. 
H IR UDO Sanguisuga. Snigel. Pä F. Uli. liljaineni 

Pä Fr. Sangsue de Cheval. Pä Eng. Korse Iseeoh. 

Pä T. Pferde Egel. Pä D. Elod-Jglm. 

Kröppen är nästan trind, knappt nedtryckt, 

svart utan rändef, inunder biekare. Inga tan- 

der i munnen. 

Linn. Syst. Not. Ed. Gme!. 1. 6. p. S095. 1— Faun. Strc. n. 2078. 

■— Bergman i K. V. A. Handl. 1757. p. 509. T. 6. f. 5-4- 1— Gisler ibd. 

1758. s. 95. — Jürdens Helminth. 2. s. 87. T- 7. f. 1-4» — Brauns Egelr 

arten, s. 12. T. 1. f. 1-7. (H. Gulo). 

T 
dka bekant som den föregäende och dessutom allmän« 

nare i diken och kärr, har detina Igel en lika sä utdragen 

kropp, men rundare och mindre nedtryckt. Langd en är 

mellan 3—4 tum oc^ bredden omtrent 4—5 linier. Främre 

ändan afsmalnar gradvis, men den andra eller bakdelen 

är trubbigt rundad. — Formerad af ungefär 94 nära hvar- 

andi'a passande ringar, borja desse vid den smalare ändan, 

och bilda vid den öfre läppen endast halfcirklar, men bli 

efter hand vidgade och större allt intill de sista närmast klac- 

ken. Härigenom fär ytan ett mer rynkadt utseende än 

hos den förra. Öfver ailt pä ringarne och i synnerhet pä 

ryggen synas dessutom srnä värtor, hvilka likväl döJjas un- 

der den slemhylsa som betäcker kroppen. Fär gen. är me- 

rendels svart, men torde eher älder och andra orsaker 

ändras tili svartbrun eller mörkgrä. Den undre sidan är 

vanligen ljusare eller blekgrä, och kanten sttmdom guLak- 

tig, stundom lika färgad med öfre sidan. 

När Igeln simmar, är hufvudet utmärkt spetsigt, och 

munöppningen har en upp~ och nedvänd bjertform. Pä 

ringarne öfver den öfre läppen sitta 5 par svarta punkter, 

som dock aro mindre merkbare. I munnen kunna inga 

tänder upptäckas, men strupen äger starka, längs eher 

gäende muskel-fibrer, Öppningarne för köndelaine oeh 

anus äro alldeles som hos den förra belägne. Heia krop- 

pens omklädning bestär liksom hos densamma af en dub- 

bel hud som är delbar, men bildar tillsammans eit.läder- 

likt väsende, som pä ifire sidan mot inelfvorna visar pa- 

rallela och längsefter löpande ums kelfibr er, förenade med 

de tversförgäende af hvilka ringarne tillskapas. 
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öm denna Igel icke är mindre seglifvad an den först 
beskrifne, är han ärminstone ömtäligare om han flyttas ur 
c!-1 eiement, soni bäiier hans yLa smidig. Han torkar ge¬ 
nast och dör. Att blöd är hans egendiga füda, bör icke 
ined visshet pästäs. Ty med en man olika dauad, saknar 
han de organer som göra honom skieklig tili blodsugnre, 
och ändä liar man satt pä hans räkning, alt endast 9 sam- 
fäk kunna aftappa blöden pa en hast, och att ban i nöd- 
faü kan användas som vaniiga Iglar. Men om denna egen- 
skap, som riinligt synes, felar honom, är Iran af naturen. 
ickedessmindre storitare, Med en säJisarn srtabbhet fän- 
gar han och siukar de smärre och blötare vattenkräken, 
rnen de härdskaliga undviker han ganska noga. Bargman 
«läppte en Daggmask i en flaska ihop, med tvenne sädana 
Iglar, och de lörsökte att strax sink« den pä hvar sin ända. 
Braun lade en Groda i samma kärl med 4 Hast - Iglar , 
hvilka innan morgonen derpä befunnos hafva dödat henne 
och inträngt tili hallten i hennes mage. Genom sugande 
apränga de det blöta magskinnet och inkrypa mellan musk- 
lerne, dä blodrören sä myckei lättare kunna uttömmas. 
Men huru de skulle förma att genomtränga en fastare hud, 
susom Hrstens, är icke Iika begripiigt. Man har väl seit 
kroppar af menniskor och slörre djur som nägon tid legat 
ttnder vatten, sedan de derur blifvit upptagne vara med 
Iglar besatte. Dessa kroppars yia, redan tili nägon del 
liksom upplöst, har sä vidä kunnat befordra Igiarnes in- 
trängande, mcr, som det synes, att nära sig aF den ge- 
norn röta lossnade öfverhuden, an att uppsöka blodlCarTen. 
Det är obiiligt, att med teorier söka vederlägga en riktig 
erfarenhet, men det är. som Braun utläter sig, svärt att 
tro nägot mot öfvertygelsen , da den grundar sig pä kunska* 
pen om en hos Häst-jgeln felaride byggnad att i «ynnerhet 
vara blodsugare. 

Denna Igelns rörelser äro icke sä hastiga som Blod- 
Igelns, och utom deita simmar han icke rätt fram, utan 
siingrar sig snedt upp och ned i vattnet. För öfrigt säges 
lian visa en lika sä stör retlighet i anseende tili väderle- 
kens ombyten som den vi redan ofvanför omtalat. 

Tab. — fig. 1. en Blöd-Igel i nat. storlek, nägot ut- 
dragen och sedd pä öfra sidan. — 2. den undra eil. buk- 
sidan. — 3. kroppen längs efter uppskuren. — a. de begge 
I’äHarne i munnen. — b. strupen. — c. tandraderne. — 
d, d. d. den inre lösa linden. — e. Poupans ryggmerg, — 
f. f. eggstockarne. — g. ändetarmen. — h. i. k. delar hö- 
rande tili fortplantnings-organeme. — 4- tänderne i deras 
naturliga läge , förstorade och skilde Iran den öfra aiskur« 
na delen af hufvudändan. — a. strupens oppning. — b. b. b. 
de tre tandraderne. — 5- munnen som den synes, dä den 
är fastsugen mot platta glaset. — 6. heia bägen med sina 
uddar som utgöra hvarje tandrad, mycket forstorad. — 7. 
en Hast-Igel efter naturen. 
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EUROPEISK IGELKOTT. 
ERINAGEUS eoropaeüs. Pigosvin. Pinnsvin. PSF. 

liiiskoui. PS Fr. Herison. Pä Eng. Lied e - Hog. Pä It. 
Riccio, Pä T. Igel. Pä R. lasch. Pä D. Pindsvin. 

(i Norr. Bustivil). 

TJtörbnen äro runda och näsborrarne försedde 

med en krusig kant ät yttre sidorna. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. i. i. p. it5. CI. 1. Mahmäi. Ord. 3. 

Ferse. — Faun. Svec. n. 22. — Gottl. Res. s. 264. — Reiz- Faun. Sv. p. 

28. (Fossores). — Thunb. Be^krifn. pä Sv. Djur s. 57- (Glires). — Perwant 

Britt. Zool. r. p. 116. (Urchin*.) — Arct. Zool. 1. r42. — H:st, qvadr. r. 

588- 7- 48- f- in. —Cuvier Tabl. e!em. p. 107. (Planligrades). — Buffon 

H. n. VIII. p. 28. t. 6. — Pallas n. Corara. Petr. 14- P- 578- — Epheme- 

rid. Med. pliys. Ac. N. Cur. Dec. 11. Änn. 1. p. 162. (anaiome). — Her¬ 

mann Obs. Zool. p. 5i. — Lemery Mat. Lex. p. 418. — Vogel Mar. 

Med. p. 54^* 

o m endast ett mildare lynne bestämde Igelkortens sy- 

stematiska plats ibland de däggande djuren, skulle vi väi 

icke söka honom nära Björnarne eller i den sä kallado 

Roldjurens ordning; men vid granskandet af de dtdar som 

aro denna Djurklassens väsenchligaste skdjetecken, finns 

vi dertill anledriing. Igelkottslägtet äger tvenne langa och 

honisha fr amt ander i hvardera haken, samt 5 smärre 

■pä hvar sida i den öfre , och 3 dyliha i den nedre; samt 

fimileJigen öfre och 4 nedre Oxelländer ä omse sidor. 

(Tillsammans 36). Betäckt dessutom öfver iieia ryggen 

med styfva hvassa piggar, nnrmar sig säledes detta slagte 

tili de verkliga Piggsvinen (Hystrices), men desse hör« tili 

Gnagrame (Glires) och hafva, som desse, blott 2 läng» 

framtänder, dä Igelkotten utom desamma har Hera smärre, 

hviiket nekar honom ett rum i denna naturliga lätniljen *). 

Den Europeiske Igelkotten är vanligen 9—10 tunt 

läng, och bans kropplikn.tr en «Häng rnassa ofvantill mera 

rundad, och slutar sig Iramät med ett kägelformigt huf- 

vud och en alsmalnande nos som nägre liknat vid svinets 

tryne. Den undre käken är mycket kortare som pä Gnag- 

rarne, och vid hvardera näsborrens yttre sida ionnerar 

*) Igelkotren har ock blifvit parad ir*’d Svinet i en nnnan nyare upp- 

ställd ordning (Fossores), riktigheten hvaral rummet icke bar tJtäter 

*tt bedotiima. 
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huden ca tlikig eller ksmlik kant. Mannen är temligcn 

klufven, beeatt vid mungiporna med nägra korta morrhär. 

De 5 smärre tänderne pä bepge sidor om de 2 längr« 

framtänderne i öfra käken, äro verkiigen framtänder, och 

icke betar sora de blifvit kaliede, emedan de fästas i de 

smä benen som sitta emeilan käftarne (ossa intermaxil- 

laria). Ögonen äro smä och svarta, och utöronen korta, 

breda och ijusgrätt häriga. Det sträfva häret pä hufvudet 

är Ijust brungult, blaiidadt rned nägra hvita; men mörkare 

ar det som betacker den öfra khifna läppen ifrän nosen 

ända tili mungiporna, derifrän en smal rand loper tili och 

omkring ögonen. Bakom densamrna Ennes ofta en rund ljus 

Ääck. Färgen pä den tjocka och knappt märkliga halsen, 

frammanför piggarne och inunder kreppen mcllan benen 

anda tili svansen är, utom den ljusare halsen och bröslet, 

blek rödgul. Piggame, bvarmed den kullriga ryggen är nt- 

rustad, äro trihda, strimmige, vid fastet ihäliga och iitet 

krökta, samt likasom vid den öfra syllika ändan gulhvlta 

men midtpä mörkbruna, hvilket ger djuret ett brokigt u-t- 

seende, ljusare eller mörkare, efter piggarnes hvarandra 

korsande eller rätare ställning och läge. Utan alt vridas, 

kunna de icke lält utdragas. Pä en cirkelrymd af ro 

lin. diam. kan räknas omkring 170, hvaraf de längste hln- 

na tili en tum. I vatten simma de dels horisontelt, dels 

sjunka de tili botten, dels stä de rätt tipp och ned med 

spetsen vettande nedät. Under synglsset är deras inre da- 

ning märkvärdig för de längsefter hvarje yttre strimma 

inuti löpande hinnaktiga mellanskiften. Emeilan pig- 

garne finnas allsinga här, blott pä de Ställen der piggar 

saknas och detta är längst vid sidorna, straft Jikt svinhär, 

men koxtare och lenare under halsen och buken. Benen 

äro nog korta, alt sällan mer än de grä fötterne synas med 

5 ofvanpä häriga tär och mer än hälften sä länga dels mör- 

ka dels ljusa klor. Under bakdelen gömmes den knappt 

tumslänga svansen, som derföre icke oftare nmrkes, än da 

yissa bebof det föranleda. 

Utom i de märkligen stora parningsdelarne npptäckes 

ingen atskilluad emeilan könen, och denna af dem bero- 

ende förrättning sker utan tvifvel pä det beqvämaste sättet 

mot den rned liär betäckta sidan. 

Af alla fyrfotade djur, som efter deras natur dväljas i 

Europeiska klimat, är Jgelkotten den enda med sä bevä- 
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rad yta; han är den enda som genom hoprullande äger för- 

mäga att döija alla sina lemmar. Det iyrbenta djuret syne* 

da icke mer, blott en likt ett nystan omskapad kropp, lik- 

väl nästan njurlik eller mindre rundad mot den sidan som 

tmder sammanrullandet indrages inom den starka kötthu- 

den, i hvilken piggarne sitta fästade. Under huden ligge* 

«n egen muskel med cirkuläia fibrer, genom hvilken dju- 

rets hoprullande och dess ater öppnande befordras, och i- 

frän dessa gä andra tverfibrer som hopdraga sjelfva Kröp¬ 

pen. Särad eller skrämd, eller da han söker hvilan, anta« 

ger Igelkotten hastigt denna skapnad. I förra fallet bür han 

alldeles tillsluten, i det sednare mindre, sä att nosen upp- 

täckes mellan framfötterna. Forst kröker han ryggen, tryc- 

ker hufvudet tili bröstet, tillsluter ögonen, da i detsamma 

huden utsträckes Iran kroppens sidor framät och insveper 

frambenen, och tillika den öfver bakdelen framskjuter in* 

under tili betickning af svansen och bakfötterna. Omsider 

villig att iiksom äter öppna sitt fängelse, förlänger han sakta 

kroppen, och utsticker hui’vud och fötter för att af dem 

begagna sig. 

Detta djur är bekant i nästan heia Europa, utom i da 

kallare trakter, och säledes icke i de nordligare af Sveri- 

ges landskap, men deremot sä mycket mer i de sydliga. 

Utom vär verldsdel förekommer det äfven i Östra Siberien 

och i de Kirgisiska öcknarne. Dess tillhäll är vanligen pä 

buskbevexta stallen, helst der mossa finnes. Af den tillda* 

nar Igelkotthonan ett rundt och ihäligt bo,ibland uppsatt 

i en enbuske, nägot ifrän marken,sedan hon parat sig om 

vären med en enda hane, som äfven lefver i engifte. Forst 

i Juni träfFas 3—5 ungar i boet. De äro i början nästan 

heit hvita med knappt 3 lin. länga, veka och Ijusa piggar, 

och näras i förstone genom de sugvartor som modern liar 

3 pä bröstet och a under buken nära sidorna af kroppen. 

Beröfvad sin naturliga frihet, visar hon dock mindre öm- 

het, ty Buffon lät liämta en farnilj ifrän skogen, och oak- 

tadt föda icke felades honan, uppät hon sina egna ungar. 

Andre ha ocksä anmäikt detsamma. 

Igelkottens födämnen äro mangfaldigs. ömsöm förtäs 

han paddor, kräftor, musslor, smäfägel, möss, ns, mas- 

kar, gräshoppor, skalbaggar, af hvilka icke en gang Span- 

ska flugan försmäs, emedan Tallas sett öfver hundrade pä 

en gärig uppätas; och frukter, rötter och safliga blad bli 

ieke heiler lempade när behofyet det kräfv&r. Han är för 
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öfrigt nattdjur och sofver om dagen. Vid annalkandet af 

vintern gömmer han sig under ihäliga tiäd och i tjocka moj- 

san som han uppbökar, samt i bergspringor, der han sorn- 

nar hoprullad och stelnad, tiiis en blidare ärstid äier loc- 

kar honom ur hans hide. 

Menlös, tälig och derjemte klent danad, skulle han 

kanske ofta röna ett oblidt öde i’rän starkare varelser, om 

naturen icke skänkt honom den ofvanomrörda egenskapen 

att skrämd eller retad döJja siria ömmare delar inom sin i 

klotlhrm hopdragna kropp, da de utspärrande piggarne 

blifva hans försvarsmedel. I forntiden var derlöre ett ord» 

spräk : att Räfven känner mänga saker, och Igelkolten en 

enda betydande *): det är alt kunna försvara sig utan att 

ssrida, och sara utan att anfalla. I uödfail skall han ock 

bef'ukta sig rned sin stinkande urin, hvarigenom han skys 

at jagihnndarne, soin blott skiilla pä honom, sä framt han 

icke af nägon glupskare, säsom af räfven, troisande de sä- 

rande piggaroe, ibland uppoffras. Emedlerfid är han alilid 

säker för de mindre rofdjureri. Sällan höres nägot late i- 

frän honom, om icke när fötterne klämmas; inan har lik- 

väl velat anmärka, som prof af det sällsyntaste tälamod, 

att djuretj äfven under sargandet af den anatomiska knif- 

ven, icke yttrat det minsta jemmerljud **). 

Flyttad ifrän skogsmarken tili bebodda stallen, later 

han snart täma sig, och under sä förändradt lefnadssätt rul- 

lar han sig icke som forut tillsammans när han handteras. 

Kalmuckerne bruka sä väl denna art, som en annan med 

iänga öron (E. auritus L.), bvilken äfven är hos dem in- 

hemsk, att med sädana,i stället för katlor, freda sina bo- 

ningar för mössen, hvilka, kanske, snarare Hy för dem, 

än att de af dem fängas. För samma ändamäl skulle Igel¬ 

kotten likväl icke vara pä alla orter lika athällen, i anse¬ 

ende tili sin desmanlika och besvärande lukt samt mindre 

mygghet. Men han förtjenar att njuta landtbons hägn, för 

det biträde han lemnar genom förtärande af larver och 

skalbaggar, och ej förföljas blott för den orsaken att han 

tros förstöra skogsfägelns bon och ungar, som utan tvifvel 

*) IToAA’ oJ' CtÄUTTt)?, CtAA’ €Zfy°S & W*- Zenodotus, 

Plutaichus. 

**) Clavis terebrari »ibi pedes & discindi viscera patientissime ferebat; 

omnes culiri icius sine gemitu plusqvam Spartana nobiiitate conco- 

qven*. Borrichius. 
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sallan händer. Ännu mindre bör han hatas Jör den olör- 

tjenta beskyilniugen att di kor och skada deras jufver, hvil- 

ket man ne ns mindre omläng säkert lörbjuder. Sasom hem- 

tam bör han likväl aktas für hönshuset, der eggen eijest 

kunna förloras. Bu(fon omtalar ock en som smög sig in i 

koket och bortstal kött ur en gryta,men visade tillika det 

apelika okynnet att lemna nägot mindre renligt i stallet. 

Igelkotten simmar med mycken lätthet, och baller sig 

uppe öfver halfva timmen, hvarunder han kännes mjuk för 

vidrörandet, ty hudmuskeln spännes da icke. Oni han ef- 

ter utseende drunknar och liksom död upptages, börjar 

han, tili hälften hopdragen, äter att andas och innan kort 

att röra sig lika lifligt som förut. Detta vittnar om huru 

seglifvad han är. Likväl är han ganska ömtälig pä den ba- 

ra delen ofvanför nosen, der ett lindrigt slag genast dödar 

honoin. 

Det är ock ganska säkert att Igelkotten kan klifva. 

Herrman har erfarit det. Han instängde en sädan i ett 

rum der en stör träbalja förvarades, och dagen derpä fans 

han i densamma nedkrupen, sedan han antingen hulpit sig 

med klorna pä sjelfva baljan, eller med heia kroppen mel- 

lan baljan och väggen, liksom Murmeldjuren i klyftorna. 

En annan dag träffades han i en alnshög kista, i hvilken, 

säsom omflätad med vidjor, han rnera beqvämligt kunnat 

uppklättra. Den Fordna sägen, att han uppklifver i frukt- 

träd lör att skatta dem, mä derföre icke vara sä ogrun- 

dad, eburu den liksom en annan, att han rullar sig med 

piggarna pä den nedfallna frukten,som derigenom iastnad 

pä dem af honom med iätthet bortföres *), torde fordra 

bekräftelse. 

Igelkottens kött ätes icke, ätminstone ganska sällan 

(Zuckert). Emedlartid säger Hermann, att en man i Elsas 

berättat honom om iäckerheten af ett sädant villbrad och 

dess guldgula ister. Ocfcsä i Senegambien hälles det för 

ganska smakligt, särdeles den tiden da djuret söker sitt 

vinterqvarter. Äfven der skall det göra invänarne icke liten 

nytta genom sin beständig« jagt efter torrakor i husen (A.- 

danson). 

Till bete för kräftor säges köttet af Igeikotten var* 

framför annat passande. 

*) Arbores ascendit, poma ec pyra decutit, in istis sese rolutat ut *pmi* 

hacreant. Zoolog. Sperling Lips. x66i. p. aj5i. 
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Fordom, i Lnkarekonstens mörkare tirlehvarf brnka- 

des att branna Igelkottar tili aska eller koka dem,ochatt 

likasä tili läkmedel begsgaa lefvern, gallan, wjelten, blö¬ 

den , istret, den inre maghinnan, och sjellva orenligheten; 

och an i dag är eit husrne.de! öfrigt, nemligen soppan pä 

en lefvande Igelkott, tili badning ai hopdragna lemmar ef- 

ter gikt ocli reumatiska plägor. 

Längte tid tiilbaka användes i Ftankrike den aftagna 

linden tili ett slags börste eller häckla vid hampspänad. 

Tab. Djuret i förminskad storlek eher slcala. — a. no- 

«en efter naturen, visar den högra krusiga näsborren. — 

b. en af piggarna i nat. storlek. 
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NÖTSKRIKA. 

CORVUS clandarids. Allonskrika. Kormhriha. Pä F. 

Pähkinähaukka. Ruvisrääkkä. Pä Fr. Geai, Jacques> 

Richard. Pä Eng. Jay. Pä T. Reher, Nusshecker 

(i Poram. Markward). Pä It. Gaza. Pä R. 

Ronscha. Pä D. Skov-skade. 

Tächfjädrarne pä vingarne äro bla med svarta 
och hvita tverränder; hroppen ar blekt röd- 
brun oi;h spräcklig. 

Linn. Syst. Nar. ed. Gme). i. 2, p. 568. CI. a. Avks. Ord. a. Picse. —> 

Faun. Svec. n. 90. _—• Retz. Faun. Sv. p. 93. —. Sparrrn. Ornithol. VHL 

s. 55. — Buff. Aves 5. p> 167. t. 8- — Ej. Naturgesch. d. Vögel durch 

Otto. 7. s. 219. fig. — Pennant Britt. Zool. 1. p. 226. — Arct Zool. S, 

p. 252. — Brunnich Ornitli. bor. p. 9. n. 53, — Latfi. Ind. 1. p. i58- — 

Fischer Naturg. v. Livland s. 71. n. 52. — Georgi Reis. th. 1. «. 65. — 

Orphal. Jägerschule. 1. s. 584- 

\^id betraktande aF Varfägel- och Krake - slägterne sy- 

nes gränsen emellan Fßlkarnes naturJiga ordning och den 

som bär namn aF Skatornas icke vara särdeies märklig. 

En mera kullrig och derjemte ryggad (cultratum) näbb 

bestämmer de sednares, i hvilken, utom mänga andra, 

kräkearterne intaga ett stört rutn. Desse igenkännas dess» 

utom genom de tillbaka liggande borstlika fjiidrar sont 

betäcka näsborrarne; de äga en bröskaktig tväklufven 

tunga, och fotterne äro spatserande. 

Nötskrikan, en aF de vackraste aF vära inhemska fäg- 

lar, tidegnas ocksa dessa slägtmärken. Knappt sä stör som 

en Kaja, utgor heJa hennes längd emellan i3 • 14 tum, 

hvaraF stjerten ensamt inneFattar Föga mindre än hälFten. 

Hulvudet, nagot stört efter slägtets natur, betäckes med 

langa, mjuka, hvitaktiga och svartstrimiga fjädrar, hvilka 

kunna likt en tofs efter behag uppresas. Näbben, tjock och 

svart, är i-t tum läng, med den öfre käken i spetsen iitet 

böjd, och döijer en äfven svart tungasom i ändari klyfves. Vid 

mungiporna sitta 5-6 svarta och styFva har, nedanföre de 

af smä fjädrar höJjda näsborrarne. Ögonringens färg är 

nötbrun, men stöter stundotVi pä ijusblä som hos skatan. 

A ömse sidor af undra käken sitta ofvanför den rnerendels 

livita strupen tvenne nxörka fiäckar eiler breda ränder som 
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nedlöpa pä halsen, hvilken liksom nacken, ryggen, brös- 

tet och buken läller i rödbrunt med grätt blandadt, utora 

öfra och undra delen af gumpen som är hvit. Pä vingarne, 

som hoplagde äga stjertens hali'va längd, äro de yLtre pen- 

norna brunsvarta med ijus kant framtill och hvitblä vid de- 

ras faste; de inre deremot glänsande svarta; iikväl äro de 

främres strälar hvita, och de bakreste i ändan kastanie- 

bruna. Fägelns förnämsta fägring bestär dock i täckfjä- 

drarne, hvilka ensamt göra honora ökänd bland alla Eu- 

ropeiska ijädrade slägter; dessa som ligga öfver de yttre 

vingpennorna, prydas tackt af hvita, ultramarin* blä och 

svarta fyrkantiga Häckar eller tverränder, ty hvar ijäder är 

vid fastet hvitblä, inidtpä an mer lysande och mot ändan 

svartblä. Stjertfjädrarne, alla nästan iika länga, äro nära 

gumpen gra och för öfrigt svarta, utom de tvenne ytter* 

sta, som pä undra sidan synas blekare. Smalbenet är län- 

gre än de Jjusbruna tarne, hvaraf den medlersta förenad 

med den yttersta medelst första leden, har Jika längd som 

näbben, och deras klor äro länga, temmeligen böjde och 

brunfärgade. 

Könen torde nägot ätskiljas genom färgornas lifiighet, 

och hanarne deruti ha företräde för sina makar, hvilka dej> 

emot vinna nägot i storleken. Äfven äldern kan förändra 

utseendet, och derifrän mä härleda sig de skiijakiigheler 

som vid somliga författares beskrifningar förefalla. 

Nötskrikan är bekant i de flesta delar af Europa, äf¬ 

ven i Siberien ända tili trakterna kving Baikal-sjön. Det 

är troligt att hon finnes pä Hera stallen i Asien och kan- 

ske in i sjelfva Kina, som Pennant af der gjorda malnin- 

gar lätt anledning att förmoda. 

I skogar, nägot aHägse frän bebodda stallen plär den- 

na fägel välja plats för sitt näste, som bygges icke särdeies 

bogt üppe i ekar, nägon gang i ett barrträd helst för sig sjeif 

stäende, eher äfven i hasselbuskar och smä björkar. Till 

formen halfrundt och skällikt, synes det utanpä hopsaLt 

af torra qvistar och innantill flätadt af vekare rötter eller 

Ljungris, utan vidare yttre skyddsvärn eller inre bekläd- 

ning. Detta sker i början af Maj mänad, hvarefter honan 

värper 5-7 egg., knappt sä stora som dufegg, kortare än 

skatans, fint spräckliga pä blekgrön botten al grä eller 

bruna punkter, hvilka sammanliytande vid den trubbigere 
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andan af egget, dana der.liksom en hufva. Stundom fin- 

nas de askgrä med dunkelbruna punkter. I borjan at Juli 

Blifva ungarne synlige, hvilka i begynnelsen malade med 

maskar och Iarver, följa sedan sina Jöräldrar txlls den 

kommande vären, da de omsider, srayckade med de Jy- 

sande täckfjädrarne pä vingarne, äfven i sin ordmng skyn- 

da att l'öröka sitt slägte. 

Som stora svarmar af Notskrikor infinna sig om hosten 

i Levanten och i Egypten, sä kunna de anses l’ör Kyttfäg- 

lar. Likväl torde dock lionorna i aynnerhet göra den län- 

ga resan. Sonnini blef varse sädana fäglar pä dessa orter, 

och som, enligt hans vitsord, syntes äga mindre lysande 

fjädrar. Sarmolikt voro dessa honor, ätföljda af den sist 

kläckta afveln. Man vill äTven pästä att de skrikor, som 

under vintertiden hos oss tili salu föryttras, äro endast 

hannar. Visst är att mänga öfvervintra i Norden och Visa 

sig pä landet när vackrare väderlek infalier. 

Skrikan säges upplefva 8-io ärsskiften, men skall sä- 

som tarn vinna en högve älder. I fritt tillstand föuer hon 

sig sä väl af hasselnötter och ällon, som af rönnbär, ka- 

stanier, vinbär, hallon, m. m., och gor äfven mindre an- 

gen.’ima besök i trägärdar, der kersbär, ärter och bönor 

kunna erhäiias. Hon beskylles ocksä icke utan skal att 

stundom plundra äkerlälten. Det öfverfiödiga at det stulna 

eher samlade*- undangömmer hon behandigt i trädbäior, 

skrymslor eilet under buskar bland mossarne. Notier och 

ällon, ehuru stora i jemförelse med hennes käkar, sväljas 

med lätihet, och hon kräker dem ater ifrän sig pä detüll 

visihus ärnade stallet. Möjligfvis förgäter hon nagon gang 

sjelf sin skalt (som ordspräket äsyftar): de samlaue nölter- 

ne börja framdelcs att gro, och Skrikan har säledes genoin 

planteringen uppfyllt en annan bestämmelse. 

Men vextriket skänker henne icke ensatnt alla lifsme- 

del. Egg och smäiaglar äro kanske en ännu begärligare fo- 

da, hvarföre ensame lemnade fägelungar bli stundom hennes 

rof da de i dcras bon kunna öfverraskas. ögon och bjer- 

na uthackas derjemie merendels först säsom det Lack raste. Äf¬ 

ven äid re fäglar, redan liflose i uthängda giller och snaror, 

undgä icke heller hennes rofiysttfad, men hon brukar der- 

vid sä liten lörsigtighet, att hon olta sjell fastnar. Detta 

lynne visar myckea liehet med lleres af samma slägte. 
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t. ex. skatorna, men hon synes mindre misstrogen och 

listig an dessa, som hon dock öfvergär i djerfhet. Hon är 

af naturen näsvis, häftig, orolig och ondsint, hvilket i syn- 

nerhet märkes da hon inspärras säsom i baren, der hon 

icke alienast snart förderfvar sitt vackra utseende, utan 

ock under sin ostyrighet ofta stryper sig. 

Ickedessmindre blir Nötskrikan lätt hemtam, men bör 

helst sotn unge uppfostras, da hon väner sig vid allt slags 

l'öda. Hennes vackra fjädrar ha äFven giFvit henne värde 

hos de moderna Grekerna, aF hvilka Sonnini sett henne 

hyllas, änskönt hon icke spar deras oliver och andra frukt- 

trad, och i Holland förekommer hon icke säilan säsom 

fange i bar. Troligen bidrar ock tili detta tycke för hen¬ 

ne en särskilt förmäga att, i Folie af en böjiigare strupe, 

härma allt slags läte ända tili tramslag, och alt äFven Lira 

tala. Det vanliga skriket är för Öfrigt icke mer behagligt, 

an da hon efterapar ljudet af fäglar som icke sjunga bat« 

tre än Tornfalken och Uglan. Ännu mer genomträngande 

är det skrik som yttras vid äsynen af en räf, hundar eller 

nglor, hvilka NötskrikornaFiera förenade, genom deras 

fördubblade skrän söka att förvilla eller förjaga. Häftigast 

röjes detta da man ofredar ungarne i boet, hvarpä ett an- 

nat ordspräk grundar sig: uKieto conmo un gai pres (Han 

skriker, som en fängad Nötskrika). Ljudet har nägon likhet 

med skatans, men är bäftigare, längre och hesare. I vild- 

marken ser man lä och merendels endast tvenne tillsam* 

man. De antaga mängfaldiga ställningar, uppresa ofta de 

mjuka fjädrarne, sätta stjerten i höjden, utsträcka hufvu- 

det framfor och nedät, och dä man nalkas dem, flyga de 

skrikande, ehuru icke längt bort, tili ett annat stalle. 

Som skrikorna ibland annan föda icke försmä Fiera 

slags yrfän, fjärilar och skalbaggar, ofta ledsamma gäster 

för landtbrukaren, torde de betaia den förmän de njuta 

af Eken och Hasselbusken. I somliga länder, säsom i Grek- 

land, Spanien och Frankrike* bli de ock sjelfva förtärda se- 

dan man förvällt och stekt dem, och sägas likna gäs i 

smaken; kanske äro de der fetare än här, hvarest ord- 

spräksvis mycken magerhet jemföres med skrikans. Fä- 

gelns snalhet narrar honom lätt i de snaror som för andra 

t. ex. kramsläglar, sättas. Man har ocksä tippfunnit i Tysk- 

land ett eget länge eller de sä kallade hicke!herkiüten, 

som är en ander ett ensamt träd upprest riskoja, öfver 



hvilken flera donor uppsättas pä trädets grenar. Ofvanpä 

kojan stäiles en lefvande ugla eller, i brist deraf, en upp- 

stoppad, da den i kojan dolde fägelfängaren härmar med 

pipa bade nglan och nötskrikorna# som häraf bedragna 

komma hoptals kring lockfägeln, tili hvilken de äfven sy- 

nas hysa en naturiig ovilja, och fastna. säledes lätt i de 

giller som vänta dem. I Frankrike skall dessntom brukas 

att länga dem medeist olja, livarmed kärl blifvit fyllda, 

och hvari fägeln, seende sin bild, neddoppär hufvudet öf- 

ver ögonen, och tages sedan med blotta händerna, hvilket 

fätt namn af Chasse au plat d’huile. 

Tab. Fägeln eher naluren tecknad och malad# i nä- 

got mindre an hälften af dess vanliga storlek. 
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L ACER TA agil is. - Ödla. Tyrfot. Tyrben. Springornu 
Pä F Sisinisha. Sikali'ko. Sisalisko. Pä Fr. Ldzard gris, 

Gobemonche. Pä Sp. Lagartija. Sargatana. Pä Eng. 
Linie brown Lizard. Pä T. Graue Eidechse. 

Kröppens farg är gräbrun och stjerben trincf, 

läng och lecSad (verticillata) med hvassa fjäil, 

och ett band af större fjäil under halsen. 

Lina. Syst. Nat. ec!. Gmel. 1. 3. p. 1070. n. ij. — Svec. n. 284* 

*. CI. 3- Amphibia. Ord. 1. Reptilia. — Reiz. Faun. Sv. p. 289- La 

Cepide Hist. n. des Amphib. — Backsteins Uebersetzuug a. s. 1. L. cine- 

rea. T. r. f. 1. mas. f. 2. fceniina. — d’Aubenton Encycl. Meth. (Ltv.ard 

gris). — G Edward's Gleanures 2. 85- t- 2.25. — Cuvier Tabl. elem. p. 

291. — Laurent, spec. p. 160. T. 1. f. 5- (Argus Seps) f, 4. (nmörfi»). 

Tab. 2. 1'. 5, (Serieeus) T. 3. f. T, (terrestiis). — Blumenb. Handb. p. 9.5» 

n. 8. (Kupfer Eydechse). — Sturm. Deutschi. Faun. — Hanow Dan- 

eig Erfahr. Aug. 1753. Krüniz OEkon. Encycl. 10. s. 329- — HlSC- l)e ,a 

Soc. roy. de Medecine 1780- 8r- -** Arnemann Praktische Arzueymittel« 

lehre. 1. s. 75, — Veckoskrift for Läk. o. Naturforsk. 5. s. 4a* 

]\,iarforskare ha vark nödsakade, som vi forut (Nro 9.) 

crinrat, att för större redighet indela det stora Odieslägtet 

i Hera famiijer, hvarigenom kännedomen af de tili detta 

förde arter mycket lättas. Den tillförene beskrifna Vat- 

tenödlaa hör tiü de sä kallade Salamandrer, hvilka äga 

3 eher 4 tär pä framfötterna och 4 *5 pä de bakre. Den 

ater, hvilkens märkvärdigheter här skola anlöras, fär sin 

plats jemte Hera i en annan familj, hvars arter äro med 

trjnd stjert Jörsedde, samt lia alla, utom 5 lär pä fram- 

fötterna, äfven fjälliga halfringar under buken, 

Var Ulla Grä Ödla, gemensam ocksä för alla andra 

Europeiska Länder och kanske äfven Norra Amerika, blir 

5, högst 8 turn läng, fastän stierten utgör nästan tvä tredje* 

delar af heia iängden. Hufvudet, trekantigt och nägot 

trubbrgt mot den nält mndade nosen , är ofvanpä platt, 

gräbrunt med dunkelbruna Häckar. Öppningarne för öro- 

nen äro temligen vida, käftarne Iika läng« och med stora 

fjäil betäckte, samt tänderne af mycken finliet och litef 

inät böjde. Under halsen är ett band af 7 större gnigtda 

fjäil. Ilyggen pä harten skimrar blekt rödbrun, än bop~ 
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parlik, an gul eller grönaktig, efter som grundfärgen är 

dunklare eller klarare. Hos honan, som ofta är nägot 

tj ickare orn lifvet, är botten deremot snarare rödgrä och 

stöter i purpur mer än hos hanen. Längs efter ryggen 

pä begge, löper ända tili stjerten en dunkelbrun, Ibland 

afbruten ranrl, som prydes rned en eller par rader hvita 

punkter omgifne med ett mörkare fält, och pä ömse sidor 

af ryggen gär ett dyiikt hlekbrunt band deladt i 4—6 kan- 

tiga rutor med en hvit hack i hvarje. Pä honan göra de 

afbrutne ränderne oita oiivbruna häckar i 2 rader för hvar 

rand, sä att ryggen är liksotn 6-randad. Frän mungipor- 

na ända tili anus äro sidorna mer eller tnindre gulgröna 

och glänsande, och denna färg breder sig öfver heia 

«nderüfvet, fast nägot blekare äfvi-n hvitaktig , men med 

inetaiii.sk glans , ot h öfverallt beströdt med mörka punkter. 

Om vären Finnas likväl Honorna nästan rödbruna under 

buken. Stjerten, pä hviiken nägot större fjäll formera 

täta ringar (ofta 3o) rundtikring, äger lika färg som ryg- 

gen med färre hvita punkter, men med nägra svana bian- 

dade. Sädane äro ocksä sptidde öfver lär och fötter, livil- 

kas 5 smala spetsiga tär sluta sig med hvassa klor tili för- 

del för det klätirande djuret, som älven för samma ända- 

mal biträdes liksom aha Ödlor af de iängre bakbenen. 

Län«s inte lären sitter en rad af smä upphö'jda värtor 

(20—24). Unga Ödlor likna alldeles sina mödrar ända tili 

3:dje äret, och äro deis gula, röda eller grönaktiga ander 

buken De ärsgamla Hanarne, 5 tum i längden, bli (en- 

ligt Heckst ein) rödbruna och bronz - skimrande pä hufvadet 

och ryggen, der en mycket dunkdbrun strima löper med 

nägra mörka fläckar, och har en bredare vid sidorna med 

2 rader svarta punkter. Buken är da gulgrön och stjerten 

brunsktig och fläckig, men inunder rödare, och deras ö- 

gonrihg, som nu lyser gulgrön, bür hos de äldre guldgul. 

Hesse ätskillnader i färger och teckning, icke sällan 

en följd af älder, kön, ärstid och andra kanske mindre 

bekanta orsaker, äiven olikheten i stj^rtens längd, har Ut¬ 

en ivifvel gifvit sotnliga författare anlednirig tili bestäm- 

mandet af Hera arter, än som verkligen finnas *). 

Von Linne, för hvars klar« urskillning naturalstrens 

*) Säledes anser Beckstein Laurentis Seps sericeus för an ung arsgam- 

mal gra ödla. Hans Seps sirgus med rutida ögonhka fläckar lör en 

»nnu yngre; Seps muralis för en hona i andra äretj och Seps ter- 

rsstris för en yanlig 5—4 ärig hona. 
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frändskap med hvarannan sällan döljde sig , säg äfven fle* 

ra af denne Ödlas artförändringar. lbland dylika som fm- 

nas af bonom »ntecknade, var ocksa Aldrovunds Lacertus 

viridis, hvilken han likväl icke sjelf.sett. Ray, Gesner, 

d’Aubenton, Laurenti, la Cepide och Rechstein hafvn dock 

trott den böra skiijas frän den grä arten, icke endast för 

den gröna färgen, utan för storleken (ao tum) och ett stör* 

re anral (3o-34) af värtor pä lären. Vi vaga derföre tro 

oss berättigade, att anse den för er. särskili art, hvilken, 

om den verkligen hnnes inom Sveriges gränsor, framdeles 

torde som sädan förtjena en egen afhandling. 

Den under vära Polhojder mer knnda grä ödlan up- 

pehäller sig vanügt i skogstrakter , i synnerhet der stenar 

finnas, och belägenheten är emot middagssolen. Det är 

lunnes vällust att sola sig, och mellanät gömma sigihäior 

under suuarne eller multnade trädstammar bland lölvet 

och mossan. Äfven niir den kallare tiden af äret nalkas, 

väljer hon der sin boning, i hvilken hon stel och orörlig 

afbidar värens ankomst, som ater ger lif ät htnne och 

den öfriga slumrande naturen. 

Och jnst nu när bläsippan och gökmaten och oxläg. 

gan pryda lunden, lockar solen och natursdriften henne 

ur sin fristad. Parningsbegäret gor att makarne nu sriart 

finna hvarandra. Med en hos andra amfibier sällsynt häf- 

tighet slingra de sig tillsammans alt de knappt skulle kun- 

na ätskiljas. 

Hunan fortplantnr sitt slägte bade genom egg och lef- 

vancle imgar, alldeles liksom de Salamander-arter som vi- 

stas endast pä det torra. Eggen, af 5 liniers tverlinie, 

Jaggas af den för deras fort ko ms t sorglösa modren pä ett 

sohikt Ställe, tili ex. jemte en nmr, der de af denna na* 

turliga vai ma som ätföljer ärstiden, snart utkläckas. De 

trüffas ocksa i myrstarkar, hvilkas idoga kolonister, som el- 

jest släpa allt, unna dessa Ingn och säkeihet. Men natu¬ 

ren skänkte ock kräket förmäga attaJstra fulikomnade fester. 

De Sept Föntaines öppnade en Hona och fann 12 uriger i 

henne. De voro af 11 —13 lin längd , alldeles utbildade, 

och af hvilka de fleste redan ägde föiäldrarnts hastigbet 

i lopp och rörelser. 

Hanows rön visa dock, att ungarne äfven inom mo¬ 

dren omgilvas i början af ett egghki svepe, en tunn och 
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sä genomskinlig hud, aU man pä ena sidan ser cn gul 

Hack och pä den anclra nägot grätt i vatlen simmande. 

Yid öppnandet finnes inom livar en Öd 1 a liggande, hop- 

vecklad, men redan heit forrnerad. Hanow anmärkte der- 

jemte, att gulan hängde iiksom med en nafveisträng last 

vid ungen, alldeles som pä Hajarnes foster. Före parnin- 

gen ombyter den grä ödlan sin hud, och gür det ännu en 

gang innari vintern tihstundar. 

Daggmaskar, Hugor, syrsor och andra yrfän tjena 

dessa Ödlor tili föda. Troligen äro de stundom mera 

tilltagsne, att äfven sluka sina slägtingar och sin egen afföda. 

Beckstein fängade en mer än vanligt tjock bona, hvilken 

han ansäg för eggstinn, men som hyste inom sig, da hon 

oppnades, en allmän Vatten-Ödia som, ännu vid lif, ge¬ 

nast begagnade sin frihet. Äfven Edwards omtalar en an- 

nan, som angrep en liten fägel Jiggande pä sina nykläckta 

Ungar i boet. Insekterne beskattas emediertid mest, och 

Hesse l'ängis med tungan, som med obeskrifiig hastighet 

utskjutes, nägot bred oeli i ändan klufven, tili färgen mörk. 

samt betäckt med de finaste knottror (Needham). Likväl 

beiiäila de grä Odlortia, i likhet med större delen af sina 

fränder, länge liivet utan nägon föda. Seba "förvarade sä- 

dana i 6‘ mänader utan minsta näringsämne, och de vfsa- 

de icke heller nägot tecken tili uttömning. 

Den länga smala stjerten bestär af ett stört antal kno- 

tor, hviika vid mmsta väldsamhet, äfven under Ödlans eg- 

na rörelser, livit kunna ätskiijas, hvarigenom stjerten snart 

afbrytes emellan fjällringarne. Man har pästätt att han. 

kan ätervexa, hvilket är pä visst sätt sant, om han när- 

mare ändan förkortas. Den ätervuxne delen blir dock 

alltid smalare och fär inga knotor som den fÖrut hadejmen 

afgäi stjerten nära bälen, blir han knappast längre , utan 

blott rundar sig. 

Ingen Ödla bar merl mera skäl sitt tillnamn (agilis) 

an denna. Hennes kropp, smal och rund, saknar val man- 

ga andra Amfibiers mera lysande yta, men äger deremot 

den sällsyntaste smidighet Man ser henne den sköna vär- 

dagen, uppkrälande vid en sluttande vägg eher bergsida, 

under slingrande af stjerten njuta de solsträlar som här f& 

dubbet styrka. Med lifliga blänkande ögon ser hon om- 

kring sig, an för att nned pilens lart iänga den Huga som 

nalkas henne, eller für att ombyta sin plats. Knappt skyr 
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liort För menniskor, men det minsta buller, äfven. det fal- 

lande löfvet stör hennes säkerhet; hon spritter, msar af 

och tili, gömmer sig, framkommer äter, gör otaliga krök- 

ningar och försvinner tills rädslan omsider öfverger hen- 

yie. Ja varmare Jaften är, ja lifligare hennes rörelser, och 

detta besarmas mest i de under blidare Juftstrek belägna 

länder. Hermes snabbhet gör merendels alla försök fä- 

fänga att fänga henne, men nagon gang gripen, använder 

hon icke minsta förmäga att försvara sig. Pa mänga or- 

ter, i Portugal, Spanien, Frankrike och Tyskland ar hon 

ofta barnens tidsfördrif, stundom misshandlad, stundoni 

smekt, och man har sett henne tarn inorn lä timmar, äf- 

ven läppja saliven ur mannen pä dem som hylla henne ). 

De gamle kallade henne derföre menniskornas vän **), 

och man hade fordom en sägen, att det lilia menlösa 

djuret, af en naturlig ovilja tiü ormar, varnade de per- 

soner som händelsevis somnat pa marken, medelst krälan- 

de pä halsen och i ansigtet, frän iifsfaran att af sädana 

ovänner öfverraskas. 

Säledes, längt ifrän att anses för giftig» fördom 

sannolikt härledd frän färgen af ytan, eller frän iden om 

slägtskapen med andra fotlösa Amfibier, som vanligtvis 

föri'ära, har denna Odla anspräk pä en gynnsam medfart, 

att äfven förannas tiilhäll i trägärden, der ett öfverlägse 

antal af maskar öch insekter och äfven snäcksniglar, blif- 

ya hennes begärliga byte. 

Snus af tohak är deremot ett gift för henne. Det 

minsta som koramer i munnen, uppväcker krampaktiga 

ryckningar, och hon dör genast derefter. 

Laurenti tror att dessa Ödlor kunna ätas kokta eller 

stekta, sä väl som Hera slag hviika man i Amerika tor- 

kar i solen, eller steker sakta öfver eld, hvilket der 

*) Emellan Tropikerne flnnas flere arter smä ödlor allmänt kända För sin 

sällskapslikhet. Svartz sag pä Jamaica och St. Domingo tvä shg, 

Lacerta bullaris och strumosa, begge vanligt anolis kallade, som 

äro mycket utmärkta för den roda bläsan de utdrifva under stru- 

pen vid äsynen af uägot oväntadt fötemäl. De inkomma genom de 

öppna fönstren 1 boningsrummen, fömöja sig ät blicken af menniskor, 

se liksom uppmärksamt pä allt, löpa pä bordet, och emottaga en 

fängad iluga som bjudes dem ur sjelfva handen. 

**) Hoiriini amicus est conjunctissimus, Erasmus. Aldrovand, de quadr. 

digir. oyip. x. p. 629. 
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kallas bukanera. Legvanens (L. Igvana) kött täHar ocksä 

med kycklingens i finhet och smak. 

Som läkemedel ha ödlor varit länge bekanta pä som- 

liga orter af Spanska Amerika, i Mexico, Gratiiuala etc. 

mot kräfta, veneriska sär, spetälska, värk och lamhet. 

Man flär ödlorna. och sedan de blifvit sönderskurne i bi- 

tar, intagas a—3 deraf i sender, ju varmare ju bättre, da 

svett, diarre eller sahvation uppkommer, allt eher den 

sjukas naturliga fallenhet, och sjukdomen botas. Detta 

har gilvit anledning att afven i Spanien använda samma 

medel, och som det berättas, xned iördel i sädana kräm* 

por, der vätskornes rening genom bruket äsyftas. Man har 

ocksä anmärkt, att en säideles stark hetta föregär i heia 

kroppen innan svettningen börjar. Tvä tirnar eher intag- 

ningen drickes buljong. Emot skrofler säges medlet ocksä 

visat mycken verksambet; och har man föregifvit hul’vud- 

kraften hgga i djurets Ilygtiga Aikaliska delar. 

Tab. — Fig i. föreställer en hona af denna art i na- 

turligstorlek. — Fig. 3. densamma sedd pä undra sidan. —; 

Fig. 3. en hane, äfven eher naturen tecknad. 
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CLUPEA Sprattus. Iinifströmming. Pä F. fVasspnnku 

Pa Fr. Sardine. Pä E. Sprat. Pä T. Breitling. Pä H. 

Sardina Sprot. Pä D. Hvas-Sild. Pä N. Brisling. 

Den nedre Kaken är längre, och Buken ganska 

hvass. Byggfenan har i3 strälar och AnaU 

Jen an 19. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. r. 3. p. l4o3- n< 2. CI. 4* Piscks. Ord. 

Abdominales. — Faun. Suec. n. 358* — Retz. Faun. Suec. p. 353. — Ar- 
ted. Icthyol. Gen. Pisc. 7. Syn. 17. sp. 33- — Bloch Fisch. Deutsch!. 1. ff, 

206, t. 29. f. 3. — Pennant Britt. Zool. 3. p. 346* — Bomare Dict 10. p. 

245- — Oecon. Dict. 1. s. 115. Gissler i K. V. Akad. Handl. 1748- *• 

109. — Estenbergs Diss. de Piscatura in Oceano Boreali j Lund, xj5o. —■ 

Enholms Disp. om Östgöta Skäreboars ölliga fiskesätt i Östersjön. Abo 1753. 

n — 
i-^enne fiskart, allmän sä väl i Östersjön som i Vester- 

haTvet, röjer sin slägtskap med Sillen genom ett lika for- 

hällande i skapnad af hufvudet, kroppen, munnen, käf- 

tarne, ögonen, tungan, gäüocken och gälhinnan, samt 

ryggen och fjällen. Utom det skiljaktiga antalet af strälar 

i fiskens fenor, neml. i3 i de pä ryggen, 17 i bröstfenor- 

na, 7—8 i dem som sitta pä buken och 19 i gumpfenan, 

är undre delen utmärkt hvass, hviiket der härrör af fjäl- 

lens olika form, hvassare eller trekantiga hos denna, och 

mer trubbiga och nästan fyrhörniga hos den förra. Nägon 

rodnad synes äfven pä gällocken, Ryggknotorna utgöra en¬ 

dast 48 (pä Sillen endast 56—57), och heia fiskens längd 

vanligt emelian 3—4 tum* 

Hvassbukens öfverensstämmelse med Strommingett, som 

vi forut hafva anmärkt vara blott tili storleken, icke tili 

arten, skild ifrän Sillen, föranläler oss, alt nnder lika ti- 

tel förena begge, för att tili vidare fullkomnande af Sillens 

historia anföra det märkvärdiga om ett fiske, som icke 

bör anses ibiand de minst fördelaktiga näringsfäng i ett 

torftigt land. 

De som gora fiskfängsten tiJl deras yrke, räkna flere 

artförändringar af hvad de i ailmänhet benämna Ström- 

ming, och sädane äro: 

I. J'är-strömniing, ls-strdmming, nästan af Sillens storlek, 

fet, med lös mjölke eher rom och stora ryggben. 

Den träifas mest i fjäidarne. 
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2. Höst strÜmming. Lik den förra, men fäs om kosten, 

mycket fet, med bredare rygg an vanligt och pä hvil« 

ken skinnet är bläaktigt. Finnes endast med mjölke. 

3. SAöt-ströffiming. Mindre och magrnre, grä och full af 

mjölke eher rom. Den är merendels jemnstor, och 

häller sig blott pä djupet, utgrund eher vid sjelfva 

hafsstränderna. 

/j. Not-strömmmg. Lösare men fetare och smärre än den 

sistnämde; har större hufvud, hvassare buk, liten 

mjölke och smä rom. Ar oftast gail och ojemn. Före- 

kimimer i vikar och elfmynningar, och fäs biott med 

not, äfven som 

5. Knißströmming, eller som rättare kalias HvnssbnA. När 

denna blir synüg om sommaren, är det öfriga fisket 

mindre betydande. 

6. Rodmage strömming> en verklig afart af den sista, stac- 

kig och mycket fet med rödgult spack, rödguL rom 

och mjölke inom den timna huden pä magen, som ge¬ 

nast efter fängsten brister da fettman ultränger, och 

duger derföre icke sur eher häid tillverkad, Framkom- 

mer sent pä sommaren, da notfisket redan upphört. *). 

Pä de orter der Strönmiingsfisket i synnerhet idkas, 

sasom i Norrbotten , Roslager ocb Vikboiands skären, äro 

desse förändringar bekante. De hälla sig mest efter störst» 

djupet. Der iänggrundare vatten är, sasom närmare landet, 

blir slrömmingen suiärre och fisket deraf mindre. Dess 

samJingsställen , vanligen kallade sättningar **), äro ej all- 

tid desamma. De vanligaste äro likväl vid utgrund i kafvet 

pä jemn botten efter stränder som emottagas af utdjupet, 

icke för tverdjupa utanpä jemdrägiigt (medelmättigt) djup; 

äfvensa vid bugter, uddar samt pä grundsiräckningar i 

djupa fjerdar, frän 4—20 famnar, säilan detöfver. 

*) Sill, som endast i storleken skiljes fran Var- Och HöstsJröfnming, 

kan stunöom fäs i Ostersjört pä grund i nägon fjätd för öppen h, fs- 

*{<j , äfven om sommaren der Notströmming süker laml. Vid Nordnw- 

Jing och Öregrund visar den sig, fast a'dng i mängd och säilan nä¬ 

gon med rom, blott rnjoike, och synes derföre icke har aistras och 

förökas , eller pä tika satt Sons i Vestersjön hafva sin vissa ging, 

lopp, tider och sandingsställen. Yissr är, alt Sill och Strömming, eliu- 

xu tili arten (species) fuükomligt desamma, hvardera likväl särskilt 

i'ortplantas. 

**) Vid denna heikrifning har man ansett rättast alt hegagna aüa de 

vid Stiömmingsfisket öfliga termer och talesätt, oaktadt de i allmänt 

tal eljest icke förekomraa. 
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Strömmings-slagen ha deras olika gängstid. \ är-ström- 

rningen liar sin vid islossningen inom Ja dygn. Höst-ströra- 

rningen ater frän början af September tili dess slnt. Skot- 

strömmingen första gangen mot sednare delen af Maj och 

sedan frän. midsommaren ända tili hösten, och ändtligen 

Notströmmingen frän slutet af Maj tiil Juli början, men 

skall icke förekomma lika alla är. Dä den sista om varen 

stiger landet närmare frän utdjupet, finnes en del med 

rödaktiga gällock eher bufvudet nästan' köttfärgadt, som 

gifvit sädan nanin af Ilödhufvud-strömming. 

När vid gängstiderna strömmingen tränger sig närma- 

re land eher pä nägot utgrund tillsammans, äro bans mjöi- 

ke och rom merendels lösa, och lemnar vid utgäendet ba- 

da efter sig tili den mängd att vattnet devaf grundas. Fi- 

skare säga dä att Strömmingen gär blärika. Detta hander 

äfven längre ut tili sjöss, när stormigt väder hindrar fisken 

att nalkas kusten. Emedlertid när blänkan sker, ser man 

honom heia lialfva fjerdingsvägen flockvis tillhopa, röra 

hvarandra med stjertarne sä att fjäli i myckenhet uppflyta, 

(som kallas Ora), hvarvid vattenbläddror uppstiga tiil vat> 

tenbrynet {mörar)9 och under detsamma en Iran lukt vidt 

kvingsprides (dcimtnar), Fisken skyr nu inga hinder, utan 

tränger sig pä skölen eher noten, vanligen om morgonen 

i solgängen, och sedan han grumlät vattnet med sin mjöl- 

ke och rom, beger han sig genast ut tili hafs igen, men 

vänder om under beständig! gründende af vattnet, tills han 

ätergär hei tom utan tut infinna sig vidare den sommaren. 

Rommen som gvarblifvit, är liksom klibbig och fäster sig 

som en tjock skorpa vid fiskredskap ocii stenar. Ibland är 

den äfven sä yrnnig, att man seit d<~n om vintern uppka- 

stad af stornien och ügga hopfrusen pä stranden. Vid sä- 

dana tillfällen ha Sik och Laxöringar ett stört gästebud. 

Fiskare fä säker anledning att strömmingen inkommit, 

när, utom häftiga vindar, hvilkas direktion ställas mot 

strändernas belägenhet *), vissa hafsfäglar visa sig, säsom 

dä mäsar flocktals hälla stilla och fiaxa tätt med vingarne 

samt slä ner, äfven Lommen, Labben, Tärnor, Grislor, 

Aderhonor och Here slags Ander. Ett icke mindre lofvande 

tecken är dä Skalar ses som fnysa och utspruta strömming 

högt i vädret ät Mäsarne som svinga sig under ett genom- 

*) T- e- Om vinden koimner frän O. o. S. O. är basta fisket i Vesrer- 

bottenj vid Y. o. S. V. i Usterbcttens skärenj med N. yid Aland, 

O . S. v. 
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trängande oljud öfver dem. Annu vissare är man, när, ut- 

om allt detta, Strömmingen spritter och uppskjuter eller 

ger sig opp ur vattnet som ett stört segel, hvaromkring 

det, oaktadt storm, är lugnt och som ett hvitt skum; när 

det liksom kokar i vattenbrynet (mörar, molar), som här- 

leder sig frän fiskens häftigare andande, under det han ga- 

par, sväljer vattnet och ater utsprutar detsamma, da tillika 

en sträng at vattenbubbior stär genom borren (arius) pä 

honotn; när det*pä längt hall luktar och derjemte ijällen 

kringspridas i myckenhet pä bafsytan. 

Gent emnt riktningen aP vädret och strömmen ställer 

Strömmingen hufvudet i sin gang. När en vänder sig, sä 

gora de det alla tillika, och stryka jemt fram liksom vore 

raden tverskuren pä sidorna. Likväl stadnar han icke, ut- 

an stryker 5tundom tillbaka om hvarann, ibland rundt om 

flera slag, under det han hvar gäng alltid vinner nagot e- 

mot strömmen, efter hvilken, i fall den kastai sig, Ström¬ 

mingen strax riktar hufvudet. Nyss kommen Iran cijupet 

och stadnande nära land, gnider han buken-och sidorna 

mot stenarne, och munnen är i beständig rörelse. Om han 

nu stiger pä sköten, borrar han hufvudet in pä densam- 

mn; men flyttar han läget eller gär Stet tili sjöss, gor han 

längrad, och stryker ordentligt, men med utmärkt hastig- , 

het, förbi uddar och grund. Skyllrar han äter ur vattnet, 

tägar han saktare, men eljest ränner han som ett slagregn, 

och möter han grund sä skyggar han med Jika skyndsamhet. 

Förebud tili en förmänlig Strömmingsfängst äro, när 

bsken gör blänka, mörar, orar och dammar, efter en 

storm som dritver ät fiskarestälien och lugn derefter föl- 

jer; när heia Strömmingsberget visar sig i vattenbrynet 

och mäsen sväfvar deröfver; när Strömmingen tränger pä 

sköten, eller, da den utsättes, i ögonblicket alldeles ge« 

nomrännes. Fiskare ha ocksä andra marken i afseende pä 

ärstiderne. De tro t. e. att i goda kornär pä landet, H- 

sket mindre iyckas, och tvertom; kulna värar anse de me- 

ra gifvande. Otn Strömmingen leker första gängen i ny, 

fullmänad eller nedan, sä följer han sannna ordning heia 

sommaren. Men om mycken vär-is infinner sig, äfvensom 

in pä äret läng torka med lugn; hafvet ovanligt utfallit 

och mäsar icke synas invid landet; blott hanar af Ström¬ 

mingen visa sig, eller deras mjölke och likasä rommen 

kännas härda; Tänglake las i mängd, Hafsnälen (Sygna- 

thus) kommer hoptals i skären, och Hyassbuk och Röd* 
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maga-Strömming infmna sig, betages hoppet om ett ym- 

nigi Strömmingsfiske. 

Hvarest detta idkas är vid hafskanten pä passande 

Ställen i hamnarne upplörda bodar och alstängda platser 

eller Notgärdar (Gistergärd) med nedslagna störar. Arbe- 

tet förrättas tili sjös med bätar och fiskredskap. Till en 

bat fordras nägra stora kar eller tunnor tiil försaltning af 

fisken, samt nödvändiga tunnor och fjerdingar tili dess vi- 

da e insaltande; 12— zl\ skötar , a famn. djupa och 12 ao 

i'amnar länga med maskor, pi—10*- hvarf pa hvart qvarter, 

bundne af enkel och Iran sig spunnen Hn linnegarnsträ; 

20—So skötlinor med värdar. En strömmingsnot, i storle* 

k( n lämpad efter intressenternas antal och fiskvattnets 

djup, är 16 —24—5o famnar läng pä hvar arm, samt vid 

de mest grunda ändarne (härflarne) 2 famnar (120 heit fyr- 

kantiga maskor) och 4—6 famnar djup vid kiien eller pä- 

sen som dessutom har mycket trängre maskor vid ändan, 

hvarigenom äfven mycken smäströmming medföljer. Yid 

öfra och nedra äggen af noten fästas linor af hampa eller 

tagel (telnar), samt vid desse ä den nedra ovala stenar 

(haliar) med half alns länga hampsnören (hallband), och 

upptill trä- eller flarnbitar (läten). Fiskaren iakttager noga 

Strömmingens gäng äfven som strömmen och vädret, och 

derefter passar skötarne i förväg eller omkring rnolen der 

en sädan märkes. Händer äter alt Strömmingen rusar if- 

rigt pä sköten, är ofta tillräckligt att endast utsätra dem, 

da de genast kunna sä fyllas, att 2 personer mäste upp- 

lyfta ett stycke i sender af sköten, och 3—4 tunnors mängd 

sitta pä ett enda. Noten, som brukas mest af hampa och 

äfven af lin, säsom iättare, och derjemte snarare torkad, 

fordrar deremot mer arbete och kastas icke gerna ut med 

mindre man af förut anförda tecken och anJedningar är sä- 

ker om fängsten. Redskapen färgas med en god lut af 

björkaska, hvari björkbark blifvit kokad, samt nägot tjä- 

ra dertill blandad. Men den varsamheten är nödig, att in- 

gen gammal eller ruttnad redskap Iägges förut i luten som 

man ärnat för den nya, helst den genast dä äfven angripes.*). 

Tillverkningen af Strömming är olika efter de särskil- 

ta metoder som dervid iakttagas. 

För vanlig insaltning göres lake af upplöst salt sä stark 

att färsk Strömming derpä flyter. Ogälad Iägges den deri 

*) I Roslagen och Östgöta skären förekomina vid redskapen vissa f*r« 

ändringar, och ibland olika benämningar, hvarom vidlyftigt anfores t 

©fvanberdrde begge dissertationer. 
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ett dygn, och sedan gälas han, som sker i stora trag, och der- 

efter saltas med 1 tunna salt pä turinan, som bestär af 8 

fjerdingar ogälad Strömming. I denna sä kallade försaltning 

stär den i de stora karen 3 dygn, da den upptages i kol- 

fat och, sedan laken afrunnit, inpackas i tunnor eller fjer¬ 

dingar med pärimmadt salt emellan, ora mindre deraf än 

förut sades, blifvit i början brukadt. Efter en mänad ut- 

tappas den samlade laken genom ett svickhäl pä sidan, 

och botten släs igen och göres tat med dref eller sönder* 

stött tallbark. Kotströmming fordrar 3—4 marker mer salt 

och igensläs 14 dagar efter omiäggningen, fielst han är 

mycket fetare och härsknar snarare. Ännu bättre är, ora 

Strömmingen, sedan han är galad och sköljd, saltas med 

18—20 marker pä fjerdingen, och efter 3 dagar ater sköl- 

jes i samma lake och sedan inlägges i andra kärl med fi- 

nare salt melianströdt och igensläs. En del, och kanske 

de fleste,bruka tapplaken tili försaltningistallet förnyttsalt, 

och derföre föivara den ifrän är tili är i tunnor, med til- 

lägg af mer salt att den ej fryser orn vintern eller surnar. Men 

detta är ganska osäkert, ty laken bür stundom sur c»ch 

säpaktig af Strömmingens fettma och salt som dermed 

blandas ocb utdrages, och är sä mycket sämre, som den 

aldrig uppkokas eller genom skumning och alklarande re- 

nas, hvilket borde ske ora man vill begagna densamma. O- 

rätt är ocksä att genom ett svickhäl pä sidan aflappa den 

saltbetna Strömmingen, ty härigenom sauer det traniga 

som stär öfverst pä laken, sig fast vid fisken, sä att allt- 

sammans sä mycket snarare härsknar. Snarare borde den 

ofvanifrän afhällas. Alt vid gäiningen qvarlemna hufvudet 

bidrager ocksä tili härsknandet, äfven som illa gjorda kärl 

och ovärdsam inliiggning. 

Da Strömming erhälles i myc-kenhet och icke genast 

saltas, blir han liggande i blodlaken, hvari han snart för- 

skämtnes. Den förlorar ätminstone derigenom sin fettma, 

bür lös och vek, hvilket icke kan sedan genom saltningen 

förändras. En sädan som legat et dygn osaltad, bör snara- 

re tili torkning och rökning användas. I regnväder bör ic¬ 

ke heller Strömming gerna rensas och saltas, emedan han 

da mycket förlorar af sin godhet. *). 

Till beredende af en god salt Strömming är nödigt, 

*) Ar 1755 ntkom en pä K. Komm. Coli, befallning författad underrät- 

telse um Strömmingens ansande och saltande. Tryckt > Stockholm i 

Kongl. Tryckeriet. 
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au den genast gälas (eller att ganen och tarmarne mtagas) 

och sköljes i friskt käli-vatten, hvilket mäste sedan ander 

nägra timmar väl afrinna, hvarpä insaltningen göres med 

4. tunna salt pä tunnan, hvari den inlägges och med Iahen 

igensläs. Ehuru den blir mindre fet, förändras icke sma- 

ken eller godheten heia äret. Men för att behalla honom 

saftigare och fetare, kan den eher gälningen osköljd in- 

saltas med 5 pund (12 kannor) pä tunnan, och läggas 

hvnri'tcj'ls med ryggarne upp samt stjert eniot hulvtid med 

salt e mell an hvart lag, hvarefter hotten läggcs lost ofvan- 

pä det ölversta och lemnas sä i 2—3 dagar; när Ström- 

mingen nu sjunkit, afhälles den ofvanpä stäende laken och 

kärlet fylles med farsk eller nysahad Strömming med salt 

ofvanpä, hvarefter bottnen slutligen tätt insättes. Saltet bör va- 

ra S:t Ybes samt godt Franskt galt, hälften af bvardera och 

eilt väl krossadt. — Karl af ek och bok äro de basta, 

och i brist deraf gran, om de likväl före inpackniugen 

iacktätas med friskt sjövatten. 

Säledes om vid rensning, saltning och inpaekning etfi 

noggrannare behandlingssätt iakttages, vinner Strömmingen 

en mätklig förbättring, och blir en sä inom som utom 

Landet begäriig handeisvara» 

Lössaltad eller sä kallad 4Sur-strömming tfllverkas rrre* 

delst jäsning, sedan iisken blifvit gälad och saltad med 

nngefär x pund 16 marker pä tunnan. Kräht-strömming 

vädertorkas blott und er Tarädskjul, sedan den färska fisken 

ogälad blifvit uppträdcf pä stickor genom Ögonen. Bücklif2- 

gen deremot gälas, och sedan han Jegat ett par timmar i 

saltlake, uppträdes den äfven och halftorkas, samt rokea 

sedan i badstuga med^.enris, 

Hvassbuken träffas, som vi redan anmärkt, pä samma 

trakter som Sill och Strömming, men skall ocksä finnas i 

Medeiländska bafvet. Pä somliga stallen skall han stundorn 

jnfinna sig tLI 1 en sä-dan tnängd, att 10 tunnor skulle der- 

med kunna pä en gang fyllas; ecb da vi nu föreställa oss 

huru mänga tusende fordras blott tili fyllnad af en, och 

den myckenhet som närmar sig tili Svenska, Holsteinska, 

Norrska, Holländska och Engelska stränder, och att läng¬ 

sten deraf pä kosten af Bretagne räntar iner än 2 miil. 

Livres ärligerr, sä künde man förmoda, att Hvassbukcns 

antal täflade med Sillens. 1 Östersjön visar han sig i sya- 

nerhet längt inpä sornrnffren, dir det vanliga Strömming»- 
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fisket aftagit eller upphört, och fangas har äfven, men icke 

tili den mängd som utrikes. I England rökes han och i 

tunnor packad försändes under namn af Sprot. Vid vära 

fiskerier blir han stundoin blandad med Strömrningen vid 

insaltningen, men undergär vanligast en egen tiilredning 

säsom i Lifländska och Estländska Hamnstäderna, äfvensom 

i vissa af de Finska , der han i kaggar med kryddsalt in- 

lägges och sedan föryttras. Han fär da mycken likhet med 

Sardellen eller sä kallad Anjovis, en annan art af Clupea- 

slägtet (C. encrasicolus L.), men hvilken är sällsynt i Ö- 

stersjön och deremot sä mycket allmännare i Atlantiska 

och Medelhafvet, omkring hvars kuster den fiskas i stör 

mängd, och pä ett eget satt beredes. 

För att lika sä väl af Hvassbuk som af den förut- 

nämda Notströmmingen erhälla en smaklig rätt tili befor- 

drande af matlusten och digestion och tili sallat m, m. 

hvartili Anjovis användes, torde följande uppgift fä sluta 

denna beskrifning. Man väljer i synnerhet den minsta, som 

hvarken gälas eller sköljes, utan blott hufvudet afskäres tili 

förekommande af härsknad, den lägges sä hvarftals med 

ryggarne uppät i en « k kagjee. En blandning af Hnt raffine- 

radt salt, nägot stött ingelära eller neglikor och spansk 

humla, strös jemte ostött kryddpeppar och lagerbärsblad 

samt röd vinsten eller rödt sandelträds-pulver emellan hvart 

hvarf, hvarpä stänkes litet vinättika. Till slut pälägges en 

träbotten med tyngd att Jaken uppstiger. Efter 14 dagar 

bör denna lake uppkokas, skummas, silas och sedan den 

klarnat kall päsläs, samt kärlet tilltäppas och förvaras nä- 

gra mänader, under hvilken tid en lindrig jäsning föregär, 

och man fär en god inländsk anjovis, tjenlig tili lika än- 

damäl som den utländska. 

Fiskerierna äro en skatt, som den frikostiga naturen 

genom en ärligen förunnad tillgäng skänkt ett högt vär- 

de. «De äro, att tala med Nordencrantz, större, ädlare, 

ständigare , säkrare och dyrbarare skatter, när de blif'va 

rätt skötte och brukade, än verldens förnämsta grufvor, det 

vare sig guld, silfver eller diamanter.« 

Tab. — Fisken i nat. storlek, likväl nägot större än 

han vanligen förekommer. — a. Dess genomskärning. 
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ASTACUS MARINUS. Pä F. Meri-krapu. Pä F. Romard. 

Pä E. Lobster. Pä T. Meerkrebs. Pä Holl. Zeekrabbe. 

Snabeln (Rostrum) är tandad vid sidorna och. 

försedd vid basen olvantill med eo dubbel 

tand. Spröten sitta pä rörlig fot och de bak- 

re äro tvaklufna, Baien är tackt med ett 

slätt skal och stjerten är läng samt klorna 

olika stora. 

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. r. 5. p. agSS- (Cancer Gammarus). CI. 5. 

Insecta. Ord. 7. Aptera. — Faun. Svec. n. 2033. — Vestg. Res. s. 174* 

191. — Mus. Ad. Frid. S. 37. — Fahr. sp. ins. Ord. Agonata. p. 5og. 

n. 1. — Mant. Ins. 1. 53i. 11. 1. (Astacus marinus). — Cuvier Tabl, elem. 

6. Ins. & Vers. A. Crustaces p. 460. — Pennant Brit. Zoo!. 4. p. 8- T. 

10. f. 2i. — Bast, subsec. 2. p. 6. r. 1. —Herbst Versuch, e. Natsirgesch. 

der Krebse etc. — Lewenheirnb T'MfAfjtOfQ'ÄOyiM. L'ps* r665. 8- — Pa¬ 

len tyn Amphitr. Zootom. 2. p. 108-144. — Raesel Belustigung. 3. p. 3o£ 

-550. Stobceus de lap. Astaci mar. vulgaris: i Act. Lit. & Scient. Syec. 

1733. p- 79* 

T 
Ansekterne i forening med de egentliga maskkräken, ut- 

göra det stora antal af djur, som, jemte det de sakna in- 

vertes alla härda och benaktiga delar, hafva deras mot 

blöden hos andra djnr svarande vätskor fcvita, samt full- 

kondiga rörelse - organer, hvartill deras med ledgängar 

försedda lemmar i synnerheb bidraga, genom hvilket 

sistnämda kännemärke de ä ena sidan skilja sig frän Blöt- 

maskarne ^Mollusca?), och ä den andra Iran djurvexterne 

(Zoophyta). 

Vid ett närmare granskande af de naturliga familjer 

som inom denna djutklass äro inrymde, niöter oss en be- 

tyrllig mängd varelser, hvilka väl iägga egg som Insekter- 

ne, men undergä icke de förvandlingar, hvilka äro för 

desamma egne, samt äga en ärligen ombytlig, kalkartad 

och i leder fördelt skorpa öfver kroppen De ha i all- 

mänhet 4 spröt och munnen sarmnansatt af tvenne käkar 

och ftera läppar den ena tran$v»rselt öfver den andra, 

och iika mänga munspröt (palpi) som dessa. Större de- 

len ha hufvudet förenadt med bälen och ivä, oftast. skaf- 

J.ade och rörliga ögon. Dessutom äro fötterna mexendeis 
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flera än sex. Men kroppens inre daning bestämmer ät- 

skillnaden ännu säkrare. Man upptäcker hos dem ett um- 

skulöst hjerta, ocli kärl särskilta frän Insekternes lultrör 

^tracheae), eller ett slags galar (branchiae) genom hvilka lüften 

intränger. Nerfsystemet, enkelt hos Blötmaskarne, är mer 

sammansatt hos dessa, genom det att de tvä nerfträdar 

som omfatta magmunnen, förena sig för att tiilskapa ett 

ganglion, hvarifrän mänga trädar uppkomma och ater par- 

vis förena sig, och slutligen spridas medelst Hera neriknö- 

lar i den bakre delen af kroppen. 

Detta allt, förenadt med Hera märkvärdigheter i af- 

seende pa fortplantningen, har gifvit nyare naturforskare 

anledning och ett slags rätrighet att anse dessa djur som 

en särskik stör Jank i kedjan af de lelvande tingen, och 

kallat dem de skorpbeklädde (Crustacea). tili hvilka insek- 

terne gränsa genom Gräsuggorna (Onisci) och Blötmaskar- 

ne medeist Härgumpen (Chitons djur) och Stenskägget 

(Skäggmussians). 

Monoclerne och Kräftorna äro tvenne naturliga slägter 

eller snarare fa'mifjer, som utgöra denna sä utstakäde klas- 

sen. Det sednare eller Kraft-slägtet (Cancer Linn.) in- 

nefattar en stör mängd föremäl af sä skiljaktigt utseende, 

att författare af djursystemer trott billigt att under olika 

slägtnamn para de hvarandra närmast liknande. Likväl 

ölver^nsstäimna de deri gemensnmt, att aga hufvud och 

hälen forenade i ett enda stycke, och i alltnä nhet fern 

Par Jötter, af hvilka det fiJr'sta, vanligteis, iind.ir sig 

med ett par, sä kaliade, kräjtklor. De ha 4 kaftade 

sprbt ; tvä. sammansatta, fastiin äiskilda ä’gon, fast ade 

pä rorlig fob eller skaft; en trejaldig. I pp med 6 man- 

sprbt och starka hornaktiga käkar (mandibulae). IInder bä- 

lens skal gommas ä ornse sidor pä eget satt forrnerade cä- 

lar, och kroppen slutas af en läng re eller kortare stjert 

med flera leder och ettvisst antal si/nfütter. Invertes hysa 

de, utom det muskulösa hjerta som ofvanföre anfördes, 

en mage i hvilken offa 2 härda kroppar ellar smä stenar 

gömmas. Hos begge könen finnas dubbia fortplantnings- 

delar, och honan bär sina egg sedan hon framfödt dem 

nägon tid fästade under stjerten. Alla äro hufvudsakligen 

vattendjur och ombyta sin skorpyta ärligen. 

Da vi ater nogare betrakta detta mängformiga slagte, 

förefalla genast tydliga skiijemärken hos sädana som egent 
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iigen bära namnet af Krlijta. Tabrichis har behällit det 

gamla Astacus for dem. Dessa ha en utslr fickt stjert, be¬ 

tucht med fjäll likt skal, och danad med starka muskler 

lill fördel för dem dä de simma elier bastigt %tta sig. 

JJeras bdl ür trind, nästan som en cy linder, and ad med 

en snabel som framshjuter emeilan ögonen, och deras 

yttre elier sid-sprut ha en utmärkt lättgd >' de iure äro der- 

emot kortare och tvdklujne. 

Hummern är just af^derma beskaffenher. Han uppe- 

hälier sig i stora Oceanen, derifran han naikas tiii sifon- 

derne af Norrige, de vestra af Sverige, rnoclt omkring 

England, äfvensom i Franska skären, och det är ganska 

troligt ätt, vandiaride in i Mede^afvet, hin tränger sig 

ocksa ända fram tili Heilesponten *), der han af Constan- 

tinopeis invänare skaü kallas Liczuda. 

Ett mindre vant öga skulle knappt Hnna nägon olik- 

het ernellan Hummern och den allmänna Kräftan, utom i 

storleken, men de äro dock väl ätskilde. 

Den förre är 6 io tum läng: dess hufvud, en fort- 

sättning af sjelfva bälen, afsmalnar i en hvass snabel med 

tre hvassa tänder pä hvar sida, utom ep liten vid sidorna 

ofvanför ögonen, hvilka kunna röras, utskjutas oeb indra¬ 

gas etter behag, oeb deras hornhinna är kupig och delad 

i fyrkantiga rutor af den finhet att z5oo knappt intaga 

en tums rymd. Det framom ögonen sittande kortare pa- 

ret af spröten äro hvardera tväklufne, och iiksom hop¬ 

satte af 60-90 ringar. De pä begge yttre .sidorna orn 

dessa äro fästade pä en rorlig och af 3 cylindrhka delar 

bestäende fot, och nästan sä länga som heia djuret, och 

äga en utomordentlig bdjlighet, tili h\ilket ändarnäl de ut- 

göras af 25o tätt f'örenade rödbruna ringar eher leder, 

som sedde under synglaset visa pä öfra sidan 22 punktli- 

ka häi, ur hvilka, medan lifvet varar, en fin träd utskju- 

ter. Utan att vidröra den konstiga formen af de delar 

som «mgif'va munnen och utgöra densamms, af de trenne 

per egna sproten (palpi), käkarne och de tredubbla läp* 

parne^* mä det nämnas, att Hummern, stadd i sitt ele- 

nient, rned tillhjelp af de sistnämde, under det de bestän¬ 

dige röras, fängar äfven de smärsfa vattenkräk. Baien är 

*} Bellon. Hist, poiss. p. o57- Aristoteles' bar ocksa beskrifvit honom 

mycket tydligtj se AS'GC'XCS* Hist. An. lib. 4- c- 2. 
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aflängt trind och dess skal betäckt med spridda utgröpta 

punkter, samt har en fära pä längden och en pä tveren. 

Under skalet situ gäiarne vid bäda sidor, tili utseende 

sorn Hera tätt jernte livarandra liggande franslika ocli nä- 

got inät krökta brunaktiga skifvor, och framföre de f'räm- 

sta en öppning genont hvilken luft och vatten insupes och 

ater utdrifves. Vid bälens undre sida ses främst nara huf- 

vudet 2:ne korta sä kalJade armar, hvilkas 6 leder äro 

med styfva har i kanten besatte, och de ncdersta inät 

skarpt tnndade. Tvii’veisutan tjena äf\en dessa som me- 

del tiü födans ernäeade. Dernäst sitta klorne vid ändan 

af sex tjockare och längre Jeder, Slata päytan, är endera 

af dessa kior, utan als? ende pä nägon viss, ailtid störst. 

Den ena är i klofvan. khölig , ooh det är dermed sorn Hum¬ 

mern hälJer sig last, under det han med d«n andra, hvars 

inre kanter äro skarpt sägade, behändigt kiipper och Jör- 

delar sina födämnen. Det är ocksä i kJorna som han be- 

sitter sin förnämsta styrka. Fyra par fötter intaga det öf- 

riga afständet emtdlan kJorna och stjerten , alla af 6 

trindare leder sammansatte, stiäfhärige, och de tvä främ- 

sta paren slutas äfven med smä klor. Vid den nedersta 

jeden af sista fotparet hos Hanen, ses en värta liksom pä 

det andra hos honan ocksä en dyfik med sin öppning, hvilka 

utmärka Köndelame. Stjerten, lika läng som den öfre de- 

len, bestär af sex Segmenter eJJer Jeder, ntom den sista, 

alla täckta med en lika danad skorpa som bäJens, men delar 

sig eher ledernas antal i lika mänga och pä livarandra 

liggande skal, hvilka ä ömse sidor af stjerten, undanta- 

gande pä den första som är mycket smal, äro lunna, run- 

dade och med grä här besatte i kanten. Den yttersta 

stjertändan, under hvilken en öppning ses för anus, for- 

jmeras af 5 runda nägot convexa samt härkantade skifvor, 

som kunna böjas och utbredas som en solfjäder, tili lika 

bruk som ordentliga fenor. De begge yttre äro derföre 

liksom med en ledgäng snedt pä tveren försedde. Ändtli- 

gen sitta pä stjertens undra sida , vid hvar led ett par kor¬ 

ta simfötter, klufne i ändarne. Pä Hanen är det första 

mycket stöi're och styfvare; hos honan, hvars stjert är li- 

tet bredare än hanens, äro de deremot mindre och böjli- 

gare, samt de öfrige med fjäderlika liär beklädde , tili qvar- 

häilande af eggen hvilka samlas pä insidan af den krökta 

stjerten, säsom strax skall beskrifvas. 

Öm den yttre ät.skillnaden emelian könen är mindre 
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ntmärkt, sa vis« de invertes köndelarne den inre sä myc- 

ket tydligare. De ha sitt läge i det medlersta af bälen. 

Hos hanen ses en hvitgnl, kürtellik massa liksom af tren¬ 

ne förenad, och hvilken Rcesel anser för testiklarne. Bak- 

ifrän denna massa ha de ä begge sidor som trädar ned- 

gaende hvita sädeskärlen ett gemensamt upphof. I heia 

sin längd omkring 8 tum, äro de ofvantill mycket krökta 

och slingrade, men bii omsider raka och ända sig vid hvar 

sin af de vid roten af de bakersta fötterna befintliga vär- 

torna ur hvilka hansäden framtränger. Pä lika Ställe som 

berörde testiklar Jigga, äger Honar. deremot sin eggstock, 

derifrän g^idast tvenne korta och räta kanaler nediöpa tili 

de öppningar som vi förut sagt finnas vid basen af det 

medlersta fotparet hos henne. Denna eggstock omsvept 

af en tunn hinna, s)rnes äfven trefaldig och hyser en myc- 

kenhet egg af olika storlek. Nägra äro större, mognare 

och svartbruna, ännu Hera eller de för nästa afkomma be- 

stämde, mindre ocli brandgula, och ändtl. en hop mycket 

smä och ljusare. Sedan parningen skett en gang om äret, 

säsom i April, knappt oftare, pä det sättet att makarne 

inbördes omfatta hvarandra *), börja eggen att io veckor 

derefter bli synliga under Honans stjert. Deras antal är 

sä stört, att Baster räknade pä en medelmätlig Hummer 

icke mindre än 12444 redan framkornna egg, utom hvilka 

ännu funnos mänga qvar inoin kroppen. iNär eggen äro 

fürdige att släppas, utkomma de ett i sonder, hängande 

pä en klibbig träd, som, medelst den böjning honan gör 

med stjerten, fäster sig, det ena efter det andra, pä de 

häriga simfötterne, genom hvilkas beständiga rörelser eg¬ 

gen sä ordentiigen spridas, att alla fä lika tyngd att bära. 

I början smärre och nästan svarta ernä eggen en storlek 

af mogna fläderbär, och bli mörkbruna, samt qvarsitta tili 

slutet af Juni eller början af den följande mänaden, dä 

de, dels lagde i sanden vid stenar pä botten, dels äfven 

orubbade under moderns stjert kläckas, och desse ungar 

synas dä under synglaset fullkomligen efter sin art utbil- 

dade *). De njuta säledes det skydd de kräfva i deras 

*) Qnändo femella in dorso recubante, mas in eam decrepit, & amb# 

se pedibus cauda arctissirae complectuntur. Laster. 1. c. p. 12. —< 

They propagate more humano. Pennant. 

*) Det är troligt att egg släppas äfven andra ärstider, men utan att 

kläckas; ty man har ofta sett mängd af dem flytande i polar lemna- 

de vid küpporna under ebben, och det är endast om sommaren de 

komma tili lif. 
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värnlösa älder; likväl stundom lossade ifiän sitt faste un- 

der stjerten, kräla de omkring, rnen vid minsta fara eller 

ovanlig rörelse i vattnet, förena de sig hastigt i en klump 

inom sin fristad, tiils de smäningom större vuxna, lemna 

den och pä egen band söka deras bergning. 

Hummerns löda bestär i sädana ämnen som finnas pä 

sjobotten, säsom halsvexter, vattenkräk, och som han är 

glupsk, komma älven större djnr pä bans matordning, 

men i synnerhet sparas icke de lifiösa lemningarne efter 

dem. Han visar alhid en större liflighet om sornmaren än 

den kallare tiden afäret. Man har äfven Fnnnit Humrar hnn- 

delsevis om vintern nära stränder aiJdeles utan känsla ocb 

orörliga. Den varma tiden hälia de sig närmare stranden, 

xnen da det fryser, gä de ut pä djupet. I vattnet äro de¬ 

ras rörelser sä bastiga, att, om de skrämmas, skjuta de 

lika fart rned den flygande fägeln, och, som fiskare säga, 

heia io alnar ocb kanske mer. Gerna söka de da deras 

vanhga gömställen i nägon kiippas bäligheter, och det är 

lika sant som det är besynnerligt, att de kunna i ögon* 

blicket intränga, fastän öppningen synes knappast üiiräck- 
lig att släppa dem igenom. 

Tvenne andra egenskaper f'örtjena ocksä att anmär- 

kas, nem). det ärliga ombytet af skalet, och förmägan att 

äterlä förlorade klor och fötter. 

Den ärstiden da en större lillgäng pä födämnen gif- 

ves för Hummern säsom i Augusti, danar sig smäningom 

en ny hud under det yttre skalet, bvilket bör otnbytas. 

Nägra dagar förut ligger han heit stilla ocb liksom afrnat- 

tad. Skorpan eller skalet kännes nu vid pätryckningen 

eftergifvande. Hummern börjar bii orolig, fötterne böjas 

och gnida hvarandra, än ttimlar han pä ryggen, än vän* 

der han sig ater, kröker stjerten och igen uträcker ho- 

nom, spröten darra, och han bemödar sig att genom 

streäckningar spränga den huden som förenav bälen med 

stjerten. Efter en kort stunds hvila, synes han skjuta krop- 

pen tillbaka, hvarigenom alla hufvudets delar lossas. Nu 

utdrager han äfven klorna, ehuru det är knappt begripligt 

huru en sädan köttmassa kan äterföras genom trängseln 

af sä mänga leder. Men utan ivifvel vidgas deras förenin- 

gar och köttet blir löst som ett siemmigt ämne. Omsider 

da detta skett, uppreses hufvudet och kroppen, och ef- 
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ter nagra krökningar af stierten, lossnar äfven denna, ocli 

Hummern lemnar sitt gamla harnesk. Alit Länder inom 

eri tid af 6-8 timniar. Det tomma skalet som ater till¬ 

sluter sig, synes nu sä fullkomligt heit, att hvarken fötter, 

spröt eller tili och med de minsta delar derpa saknas! 

Den nya huden cär naturligtvis ganska mjnk och hinn- 

aktig i början, och djuret sä svagt att fotterne icke bära 

detsamma; men inom fä dagar härdnar den nya bekläd- 

ningen och Hummern äterfär sin förra styrka. JEmedlertid 

söker han tjenliga gömställen, i följe al egen natursdrift, 

iör att den i’redad, icke belara att obarmhertigt uppoffras 

alven af sma egna förtärande slägtingar, som äro i mindre 

försvarslöst tiilständ än han sjelf. 

Hvar gang detta ombyte timar (hvilket likväl honan 

icke skfülf^midergä det aret hon lägger eggen), synes Hum¬ 

mern ha vunnit i storleken, da man jemför honom ny- 

klädd mot den tomma skorpan. Tilltagandet sker säledes 

icke hastigt, och man har gissat att Hummern ernär en 

älder af 12-16 är. 

Det bör ocksä icke förtigas, att Hummern (hvilken dess 

öfiiga sarnslägtingar i skick och natur likna) fär under 

ombytet af sin härdnande yta, tillika en ny mage, som 

tillvexer bredvid den förra, och hvilken i dess stalle blir 

första födan som den nya skall smäha. Roesel trodde att 

de tvenne stenar (allmänt men oriktigt Kriijtögon kallade) 

som flnnas hos kräftorna vid sidan af magen, af denn« 

nya föda danades. Vissheten häraf och deras ändamäl ä- 

terstär ännu att utröna. Scäkert är att Hummern äfven ä- 

ger sädana, ehuru af lösare sammansättning än hos van- 

liga kräftor, ocli torde som hos dessa genom munnen 

framkomma. 

Det andra märkliga i Hummerns och dess likars na¬ 

tur är, att om endera klon eher foten förloras eller stym- 

pas, den samma ätervexer inom en viss tid. Hastight ten 

torde dock bero af ärstidens värmegrad, af födans egcn- 

skap och sättet hurn deien galt förlorad. Snarast sker det 

orn t. e. klon afgätt vid den andra leden. Man ser da 

elter 2-3 dagar, vid ändan af den stympade deien , en upp- 

tiöjning omklädd med en rödaklig hinna: snart utvexer 

en spets som efter hand förlänges, sä att den efter ett 

par veckor Jiknar en utsväild köttbit, hvilken mer och mer 
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tilltager, tills, vid förloppet af eil lika läng tid, den om- 

gifvande hinnan brister och klon utkommer, i början ii. 

ten och mjuk, men inom 4-5 dagar härdnar, och stun- 

dorn Jika stör som den förra vinner äfven snart dess förmaga. 

Askdunder säges i synnerhet förfära Hummern, och 

hvilken derföre skall vid starka knallar deraf kasta klorna 

iiran sig. Petmant berättar det äfven kunna hända vid 

kanoners Iossande, och att Engelska krigsskepp stunden* 

bruka ett skämtande satt att hota Hurnmerbätar, neinl. 

fitt om skepparen icke föryttrar god Hummer tili dem, 

sä saluLera de honorn (salute him). När|Humi^rn förio- 

rat klorna, är redan dess värdo mycket ringare. 

Hummerfisket är ick§ af liten vigt pä de trakter der 

det med fdrdel kan idkas. Troligen sker det inest i haf- 

vet kring England och särdelcs vid Skottlands östx^kusier. 

Frän Zirkzee i Holland har man länge utrustat sä kallade 

Hummerhukare, eller ett slags sunipar med liäi för hafs- 

vattnets in- och utlöpande, pä d| stäilcn der Hummern 

lörvaras. Med sädana fartyg hafva ärligen biifvit neära Sven- 

ska och Norrska stränderne, fiskade mer än 600000 st. tili 

föryttrande sä väl i Brabant som hemma. I Sverige har 

man ocksä nägon gäng tänkt pä denna handelsgren, men 

hvilket lär stadnat vid fängsteh af sä mycken som inom 

landet förbrukas *). 

I England anses den storre Hummern i allmänhet bäst 

frän medlet af Okt. tili början af Maj. De smärre hällas 

för lika goda heia somrry»ren. Fyra och en half tum länga 

frän ändan af hufvudet tili siutet af bälen iä narnn af 

lagom (Sizeable). Under detta mätt, äro de der ansed- 

de säsom blott hälften sä stora. Hummern väljes för bor¬ 

det som den är tung i jemförelse mot sin storlek, och ef* 

ter härdheten af skalet, som icke bör ge efter vid lindrig 

tryckning. Yigten är 1-4 marker, ehuru nägon gäng de 

funnits som vägt 10. Man anser dem för särdeles goda 

som äro besatte med snäckor: (Lepades) och andra skal- 

kräk. Han-Humrar äro bättre än honorna när deras egg 

finnas stora och bruna, ty honan är gemenligen dä mager 

*) Ar 1757 utsattes af Sv. Regeringen fyra särskilta premier för inrättnin- 

gen af Hummerhukare tili bofordran af Hummer-export med inhem- 

ska fartyg, af livilka premier, det första 6000 dr. Smt. utbetaltes tili 

eu Capt. d’Orchimoat. 
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och vattenaktig. Kloköttet är vanligen losare, smakligar® 

och som det säges lättsmältare än det af stjerten. 

Hafsgrunden der Hummer hast trifves är bland berg 

och klippor, äfven som pä botten af kiappersten. Hvarest 

gyttja, 1er ocli sand finnes, ses han sällan; men der han 

mest hälier sig, kan fian ofta fas i mängd om söndersku- 

ren fisk kastas pä stallet, som han vanligen besöker löre 

solgängen, och ligger länge qvar i vattenbrynet, da han 

kan tagas ined täng eller häf. Eher solens uppgäng lönar 

icke mödan att söka honom. Om sommaren gär han all- 

tid närmare landet pä 6-10 famn. djnp, men om vintern 

längre ut pä 16-18 och deröfver. 

1 Norra England sker längsten mestadels med ett slags 

fälla som gores af qvistar, nästan i form af en rättfcilla af 

stäkräd. Den fästas med tag och nedsänkes, och stallet 

ntmärkes med ett flöte. Detta fiske förrättas om nätterne, 

ty om dagen duger det icke, icke ens i mörkret om haf- 

vet nägon gäng blanker, hvilket härleder sig frän de ly- 

sande kräk som da och da visa sig pä hafsytan. 

I vär Vestra Skärgärd, äfven somiNorrige, förekom- 

mer ett annat sädant redskap kailadt 11 ummertinci. Det 

är ett slags mjärde af 2 afn. ifingd och 1 ains bredd och 

höjd, gjord som en half cylinder. Bolten är fiat, pä hvil- 

ken tvä halfrunda bagar sättas samt 5 spjälar efter läng* 

den lagde, och deröfver ett mit med öppning vid bäda än- 

darne som pä en mjärde. Ett par stcnar läggas pä hot¬ 

ten, livarigenom linan nedsjunker sedan man bundit ett 

tag vid henne ocli ett flöte tili tecken hvar hon blifvit ut- 

satt. fnuti banges en död fisk eller fiskräk säsom lockbit 

för Hummern, hvilken dä han inkommit icke finner vagen 

»ter ut. hängade Hnmrar kunna tjudras vid stranden me- 

delst ett .om nlgondera klon bundit groft srtöre, för att 

gä der tills man ärnar nyttja dem. (Linn. Yestg. Resa s. 
192. m. Hfr.). 

Hummern förtäres dels färsk pä de orter der han fän- 

gas , «b is blir han efter iöregäende kokning i saltadt vat* 

ten i tf.ikär! inpackad, för att under den kallare tiden 

kunna tili aflägsnare orter sändas och föryttras. 

Detta matärnne ans es i allmänhet säsom smakligt, och 

ehuru det icke kan prisas säsom deL heuosanunaste, är 
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väl ifran ett rmutligt njutande ingen olägenhet an befara 

otn varan är frisk och god, och dielen icke förbjuder 

dess nyttjande. 

Tab. Zig. i. fureställer en Hummer, i sS stör 

som vanligt. — 2. en Hane sedd pä undra sidan — med 

födslo-värtorna (®) vid nedersta leden af sista fotparet. 

- 3. Hanens inre köndelar — a a. testiklnr — b b. sä- 

deskärlen — c c. vaitorna, der säden uttränger. — 4. en 

vidöppen Hona, med sina värtor («) vid basen af det an- 

dra fotparet. — 5. aa eggstockarne — bb kanalerne me- 

delst hvilka eggen nedföras tili cc. öppningarne. — d. ett 

.redan uthängande egg. 
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TAGELMASKEN. 

GORDIUS aqvaticus. Orula bettet. Pä F. Joubima 

to. Pä Fr. Dragonneau des ruisseanx, Ckanterelle. Pä 

E. Hairworm. Pä T- Fadenwurm, Zwirnwunn, Nerven- 

wurm, IVasserhalb. Pä D. F and türmen, braun Traad- 

orm. Pä R. Wodenik. 

Kröppen är tjock som ett tagel eller grof trad, 

tili färgen bfek, brun eiler svartakiig, och 

klufven i bakre ändan. 

Linn. Sysr. Nat. ed. Gmel. i. 6. p. 5oga. n. t. CI. 6. Yermes. Ori. 

i. Intestina. — Faun. Svec. n. ao68- — Syst. nat. ed. 6. p. 71. — Gottl. 

res. s. a8a. — Cuvier Tab!, elem. p. 658- — Olt. fr. Müller Verni. Hist, 

i- a. Hellmuth, p. 30. (Gordius Seta). — Gaze Naturgeschieht, der tingevr. 

■wurm. s. ia4. — DeGeer Mem. des Ins. a. p. 554—557. J. i3. 

14. — Roesel Belust. 1. ai VHI. p. 65. — Pallas Rnss. Reise 1. 5. 9. _* 

ejusd. N. Nordisch. Beytr. 1. s. 160 .—Lepechins Reis. 1. 42. — Spiel man 

diss. de Anim, nociv. Alsat. p. 55. 

-Nar den forskandes blickar genomlopa den skapade na* 

turen, hvilken beundransvärd ätskiUnad möter dem icke 

ölverallt i iormerne af de fifvade företnälen frän Jtiüen 

tili de för biotfa ögat osynliga; hvilken olikhet i deras 

sarnmansättning frän den konstigaste tiil det enklaste i Or¬ 

ganisationen och det liksom nödvändigaste för varelsens 

bestand ! Delta sednare bevittna mäskkräken och ibland 

dem Tageimasken, hvilken, äfven hörande tili de inhem- 

ska alstren, iörtjenar att tili sitt slägies märkvärdigheter, 

redigare an man kanske liittilis gjort, kännas och för- 
klaras. 

Det hnfvudmärke, som v. Linnd tillegnade detsamma, 

en trädlik, enhel, jemtjock och slät kropp, hämtndes frän 

den allmänna arten, hvilken, ehuru litet sälisynt och re- 

dan under loppet af flera ärhundraden anmärkt af Natur- 

forskare, finnu synes af de sednaste ofullkomiigt bestämd 
och beskrifven. 

Sextio är tillbaka, dä sjette upplagan af Systems na* 

turae framträdde, finna vi, alt dess odödlige förfaltare jem- 

te berörde karakter bifogat den af «en tväklufven mun och 

horisontela trubbiga käftar». 

Orsaken tili uteslutande af ietta sednare känneniärke 



i de af samma verk följande editioner, kan icke Jätt upp- 

gifvas, om icke, att detsamma säsom oriktigt befunnit, 

icke borde ä nyo upprepas. 

Likväl som förklaring liärä uteblifvit, har man ocksa 

«aknat en afgörande detalj om Tagelmaskens verkiiga för- 

Mliande, och dessutom icke deraf ägt annat an irriga 

elier ofullkondiga afbilder. 

Detta kräk är bekant öfver heia Europa, befintligt pä 

morasiga stallen , i bäckar, äfven kälior och mest der Ier- 

botten finnes, i bvilken, efter e. Linnds uttryck, masken lef- 

ver sonr i sitt naturJiga element. Hans trinda , som en gröfre 

eher finare träd jemntjocka kropp, förekommer af olika 

längd, frän qvarterets tili alnens. Den främre ändan icke 

mer ulvidgad än den öl’riga kreppen, slutas trubbig, med 

en lor nakna ögat omärklig rund munöppning, men soin, 

da masken torkar , nästan i trekant hopdrages. Den an- 

dra ändan elier stjerten är ylterst klufven i tvenne trubbi- 

ga delar, hvilka liksom döljas inom den krökning, som 

stjerten tili nägon del Iioprullad formerar *). Denna af 

DeGeer först anmärkta egenskap ,hos masken att vara Iduf- 

f’en i stjertändan, har sedermera icke undfallit Gü'ze och 

Müller, lika litet som det bör numera nägon särdeles upp- 

märksam granskare, och sannolikt finnes i detta föthällan- 

de gründen tili den fordom föregifna 2klufna munnen, 

och de horisontela trubbiga käftarne, som i sjelfva verket 

icke linnas, ty da masken siminar, framskjuter alltid den 

förstnämda. 

Maskens yta är härd **) och nästan hornaktig; tili 

ftirgen hvit, gulbrun elier svart, sä framt icke desse sär- 

skilta nyanser utmärka olikhet i arten. Da färgen är ljus 

elier blekare synes alltid ändarne svarta. Midtigenom he¬ 

ia kroppen tyckes en dunklare linie löpa, bvilken tvifvels- 

utan är tarmkanalen. Det är troligt, all Tageimasken är 

ett ibland de djuren, som föda lefvande ungar. Güze, 

som uppoffrade sä utomordentlig moda för kännedomep, 

af maskkräken, upptäckte äfven hos sädane, som Inan an¬ 

säg hörande tili detta slägte, med beväpnade ögon en o- 

*) Detta har gifvit Pallas anledning i dess diss. de infestis viventibus 

etc. p. xo. att tili Gordii slägtkarakter föra: Cauda uneinulo ter- 

tninala. 

>.*) «Durus est adeo ut vix pade conteri possit». Aldrovand. de Insecf. 

p. 720. C. X. (Bonon. i638>. 
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ändlig mängd smä egglika kroppnr. Men snart fann han, 

att de ätskildes i lika mänga maskungar somlägo i snäck- 

iorm jemte hvarannan i modrens lif. Om vi med füllt 

förtroende antaga Geizes uppgift, finnes vai intet djur i 

naturen af större förmäga att föröka sig, da han säger, 

att en sädan mask af 6 tums längd hyser 56ooo ungar! 

Vi lemna detta i sitt värde, men förmoda dock verklig- 

heten af maskens förrnerings-sätt snarare an den sägen, att 

tagelmasken, i'ördelad i oändligt mänga stycken, skulle 

frän bvarje bit frambringa en ny, som tiü vanlig längd 

utvexer. Säkert en ibland dikterne, som icke sällan van- 

ställt de sanna begreppen om naturens alster. 

Maskens rorelser i vattnet äro ovanligt liflige. Än 

slingrar han sig med häftighet och kiöker sig pä mäng- 

faldigt sätt.; än knyter han sig eller hopvecklas som en 

trädhärfva, ocb visar ett oupphörligt bemödande att. ater 

intränga i den Jermassa som vanligen gonmier honom. Dess 

bestämmelse är ocksä märkvärdig, alt medelst de gängar 

hvilka han gor i lerbädden, vattnet genom dessa omsider 

söker utlopp, oclt det efter utseende svaga djuret blir sä- 

ledes första upphofvet tili de källor, som pä sädana Stäl¬ 

len förekomma. 

Men det S3rnes ocksä äga natur af Intestinal-kräk. De 

Geer upptäckte det, da han, för att se den inre bj^ggna- 

den bos en larv af Sjösländorna (Phryganeas), som af na* 

turen äro vatten-insekter, öppnade en sädan, hvars kropp 

hei och hallen uppfylldes af ett hopveckladt tarmlikt knip- 

pe. Iihuru han icke var i stand, att utveckla dessa ovan- 

liga kärl, ansag han dem för främmande delar, sä myeket 

mer, som larvens egentliga inelfvor künde urskiljas. Hän- 

delsevis blef han sedan varse i det vattenfat, hvari de näm- 

de larverne, inom sina svepen liggande, förvarades , en 5 

qvarters läng Tagelmask simmande i vattnet, och hvilken, 

viel nogare undersökning befans lia utkommit frän ett 

numera tomt skal af en larv, och säledes börjat sitt lif in¬ 

om dess kropp, smäningom pä dess bekostnad tilltagit, 

och under detta skonat de för larvens lif vasendligaste de¬ 

lar tills den tiden dä han, liksom steklar ur fjällvingars 

larver, uttränger i det element som han bebor, troligen, 

mera fullkomnad. Det synes icke orimligt, att larven i 

vattnet med födan upphämtat nägot i dess första älder 

af dessa inhyses kräken, som, efter den i naturen allmänt 

bekanta ordaingen för jemvigtens bibehällande, omsider 
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blir dens bane, som byser detsamma *). Gaze berattar 

sig äfven seit tagelmaskar hos grodor, och Müller hos He¬ 

re hskar, hvarjemte Pallas liilägger, att masken inborrar 

sig i deras gälar, hvaraf fiskarne dö. Ocksä i Tyskland, 

der masken frän längre tider fätt narnn af Wasserkalb, 

skall denna benämning härröra deraf, att man trott kalf« 

var sluka honom med drycken, hvarefter de efter hand 

aftyna. Dylikt skall, eniigt Pallas (N. Nord. Beytr.), ha 

handt 1777 längs efter QbHoden, der hästar och boskap 

olörmodiigen stupat, och befunnos invertes behäftade med 

Tagelmaskar (Haarwürmer) som de med vattnet insörplat, 

och hvilka, sedan de genomborrat magen, inträngt i lelren 

och lungan. Vi böra icke bestrida dessa uppgilter, och 

tillika icke förbigä en annan af mycken ryktbathet, det 

kanske blott pä inbiüningen fotade tiümälet, som i somit, 

ga landskap göres djuret, att genorn styng orsaka ful- 

slag elfer en i fingerändarne och nara naglarne uppkorn- 

rnen högst pinsam värk och päföljande bulning (Panaritium, 

paronychia). Härpä grundar sig det välkända namnet On- 

da bettet, som man derföre tiIlagt masken. Man har lik- 

väl i sednare tider trott dessa beskyllningar ogrundade, och 

tillskrifvit blott den hastigt omvexlande kylan eil er vär- 

man, för hvilken händerne varit utsatte, den verkliga or- 

saken. Men da i synnerhet sädane personer, som nödgas 

ofta väta händerne, säsom Hskare och tvätterskor, löna 

ett dylikt missöde, torde icke med fulJkomlig säkerhet 

ännu kunna afgöras, huruvida Tageimasken ar alldeles o- 

skyldig. Spielman har demitom genom sina nyare upp- 

gifter icke betagit oss alla tvifvelsmäl **). 

*) Att larver, som vänta deras förvandling under vattenytan, äro för sä- 

dana kräk utsatte, är safeles mindre underligt; men att fullkomnade 

skal-insekter, hvilka bade som larvef och utvecklade bebo det torra, 

kunna herbergera dem, mä icke Jika lätt forklaras. Svartz har seit 

en honom af Herr Schonherr benaget meddelad Gordius, ej olik den 

vanliga , men nägot mörkare och 6 tum lang, hvilken blifvit tagen i 

en lafvande Carabus latus! Kanske har det hän'dt, alt den efter sin 

natur glupske skaibaggen slukat nägon sädan, emedan Göze omtalar 

att Tagelmaskar blifvit efter regnstormar funua hoptals strödde pä 

jorden. 

**) Vid händelser af denna smärtande krämpa, af hvad orsak den mä här- 

koinma, torde följande medel genast i början kunna användas. Ett 

nyvurpit egg öppnas och hvitan sklljes frän gulan, hvaitill blanda* 

ett par knifsuddar sa!t, som, for att väl smälta , med en trädpinne 

omröres. Detta liniment bredes pä Jinneskaf som svepos om det sju- 

ka fingret, bvilket sedan löst förbindos. Under de följande 2:ne dyg. 

«en vidröres icke förbindningen, da man efter den tiden fiuner bul* 
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Utom den alimänna Tageimasken anför von Limit 

i Sin Fauna en annan art eller Gordius argillaceus, som 

skali rara den fÖrstnämde alldeles lik , inen nägot större, 

nästan gulaktig hei och hallen, äfven som i begge ändar- 

ne. Enligt sin natur vistas han ocksä i leran, hvilken han, 

efter Li rin 6s ord, genomtränger som Hsken valtnet; blir 

derföre lätt synlig när lergropar upptagas, tili hvilka, me- 

delst de minor han gor, källsprängen ledas liksom genom 

den förras ätgard. 

Güze och Müller beskrilva flere arter sä kallade tagel- 

maskar, hvilka skola finnas dels utom, dels inom djurens 

kroppar säsom verkliga Intestinal kräk. Desse sistnämde 

hafva af somlige blifvit hänförde tili ett annat slägte. kal- 

ladt Filaria, hvars arter tyckas obetydligt skilja sig i for¬ 

men frän tagelmasken, och endast välja en olika vistelse- 

ort inom djurens hud eller, som är sällsammare, i deras in- 

elfvor. Hit har man velat räkna den af v. LinnS benäm- 

de Gördius medinensis, om hvilken, för frändskapen rned 

den vi nyss beskrifvil, nägot mä i korthet tilläggas. Det 

var Romarnes Dracunculus, som för allmän hallen i Per¬ 

sien kallades derföre Persarum , och Medinensis säsom 

funnen vid Medina i Arabien. Nästan otalige skriftställare 

allt ifran Avicennas, ÄEginetas och Galeni tid hafva skrif- 

vit om honom, likväl .;iga vi än i dag intet fullkomligt be- 

grepp om sjelfva djuret *). Sloanes, Kampfers, Pennins, 

Löfiers, Bancrofts, Bayons m. il. uppgifter äro alla i det?- 

ta hänseende otillräcklige, undantagande om verkningarne 

pä menniskokroppen. Medinensiska trädmasken finnas tro- 

ligt icke i Europa; han hör tili de heta luftstreken, egen 

för Arabien, Persien, Egypten, Etiopien och i synnerhet 

Gvineiska kusten, mest i trakten af de Engelska och Hol- 

naden mögen och varet utflyter, hvarefter saret en par dagar ansas 

endast med rosenpomada eher dylikt för »tt läka der. 

Ingen gültig orsak synes ännu att skilja denna mask frän Gordierne. 

A. Modeer, sa mycket för.'jeat af mask-kräkens historia, trodde slg 

ha sknl enligt Kcempfers heriutelse, (som likväl denne berömde resan- 

de icke sie!f haft tiiifälle att som ögonvittne bestyrka , aeml. att maskens 

hufvud ät förseft'm,ed en /in hui lg snabel), att föra djuret ti!I siegtet 

Farin, som med en sadnn bland maskkräken utmärktes. (Yett. Akad. 

Han dl. 1795. s. i53> följ.); Men som bade gründen tili detta hänfo- 

rande, och tili sjelfva Furice süigtet iir osäker, sä md den gamla Fe¬ 

il a medinensis riüs vidare fötblifva en Gordius, i hvilken mening vi 

styrkas ocksä fiän den beskrifning och teckning Dr Grundier lemnat pi 

den samraa i Co/mnerc. Litt. Norimb- Au. 1740. Ilebd. 42. p. ä29• 
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ländska kustbesittningarne i Afrika, der sardeles Negrer 

och nägon gang Europeer, som länge vistats ibland dem, 

äro af honom hemsokte. Man liar ocksä icke sällan upp. 

tackt iionom hos de olycklige, som slafhandeln flyttat tili 

de Europeiska kolonierna, dit han medföljt dem. 

Masken Iiknar en fin fiol-sträng och innästlar sig un> 

der huden i tela cellulosa och emellan musklerne pä alla 

bara stallen. Mest träffas han vid de inre delarne ifrän 

knäet tili fötterne, i Jjumsken, pä ryggen, halsen och ar- 

marne och nägon gang i scrotum. Ligger han nära ytan 

af kroppen, kan han kännas med fingrarne; men orn han 

inträngt djupare, märkes han dubbelt iner genom pinan 

som uppväckes i den icke utan svärighet rörda lemmen. 

Mängfaldige äro meningarne om uppbofvet tili detta rys- 

värda onda; men af alla synes den sannoiikast, att kräket 

i förstone oändligen fint och knappt märkbart, antingtn i 

vattnet eller i stoftet, räkar nägot blottadt stalle af krop- 

pen, der det intränger och smäningom under förloppet af 

mänader och äfven är vinner en längd af ända tili sex al- 

nar! Om masken dör inom sitt boställe, retar han som en 

främmande kropp, och uppväcker efter heia sin längd var- 

flytning. Men merendels, sedan han en obestämd tid 

vistats under huden, soker han sjelf sin utgäng: en bulnad 

visar sig, midti hvllken en bläsa bildas, som ändtel. brister, 

och masken utkommer jemte den utsipprande vätskan. 

För att da befria sig frän den besvärliga gästen, bruka 

Negrerne att klyfva en träpinne tili hälften, i kiäfvan af 

hviiken den utträngde maskändan bäftas, och masken ut- 

vindas tills motständ märkes. 3 tum ungefär medföija 

hvarje gäng. Morgon och afton förnyas detta upprullan- 

de, tili dess masken hei och hallen medföljt, ehuru mä¬ 

nader stundom fordras tili förrältande häraf. Skulle han 

olyckligtvis under detta afslitas, blifva fistulösa sär ofta 

följden, och kallbrand kanske vällar förlust af lemmen 

och äfven lifvet. Lößer, en iäkare som sjelf besökt 

maskens stamort, berättar likväl, att detta utdragande gär 

mycket lättare hos somliga och utan särdeles pläga, hvil- 

ket dock beror af personernes olika tillständ och retlighet, 

det angripna stallet och af maskens längd. Stundom ät- 

följes värken af en stark feber. Alla irtvertes medel säsom 

van Swietens mercurial-mixtur, aloe, svafvel, kamfert med 

ä. ha befunnits overksamma, att i förtid utdrifva masken. 

Säkraste förvarings-sättet för Europeer pä Afrikanska kuster- 
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ne, är iakttagnnde af den hufvudregeln, att hälla foltern* 

rena, aldrig gä barfota eJler sofva alideles okladd, och 

alltid nytija skinnstrumpor. 

Det är en särdeles lyckn för Nordens invänare, «tt ic¬ 

ke röna aamma ilJgrepp Iran ett djur som kommer det 

Afrikanska sä nära, Iran Tagelrnasken. Märkvärdig ar emed- 

lertid Fr. Floffmaru berättelse, huru han 1688 vid Horn- 

hausiska helsovattnen funnit ibland de närvarande sjuka 

nägra tiggare, som lindade 5-6 tums länga trädüka mask- 

kräk ur deras vador. En annan af en Hempel ar mycket 

senare, meddelt af Pallas, om en tre qvarters läng sä 

kallad Gordius. som en person i NeuBrandenburg uttagit 

ofvanpä fotbladet. Gmelin näinner äfven en sjukdom, som 

i Ukraine kallas Wolosez, hviJken beskrilves lik ett tagel 

eller bar ander huden, hvarifrän det utruilas pä halm- el¬ 

fer säfstiäa. 

Tab. _Fig. 1. Tagelrnasken i nat. storlek efter nat. 

— Fig. 2. en larv af en sjöslända,i hvilken den hopveck« 

fade masken befinner sig; efter DeGeer. — Fig. 3. en af- 

skuren dei af maskens kropp, förstorad. — Fig. 4-5. huf- 

vudändan. — Fig. 6. itjerten — begge äfven mycket föi- 

storade. 
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VANLIG BJÖRN. 
URS US Abc tos. Pä F. Karhu. Nalli. Ohto. Ohtoinen. 

Kondjo. Wankapoika. Isokullainen. Pä Fr. Ours. 

Pä E. Bear. Pä 1t. Orso. Pä T. Bär. Pä R. Med- 

wediza. Pä Poisk. Kiedzwiedz,. Pä Norrsk. 

ßams (Hanen), Bings (Honan). 

Kröppen är tili färgen merendels morkbrun el- 

ler svart, med kort hals och stubbig svans. 

VtÖronen äro rundade, uppstaende och kor- 

ta. Nosen tver och trynlik. 

Linn. Syst. nat. ed. Gme). r. r. p. ioo. — Faun. Su. n. 19. CI. r. 

Mammalia. Ord. ->• Ferse. —. Retz. Faun. Su. p. 24. — Thunb. Svensk. 

djur. s. 20. — Diss. de TJrso. praes. Roberg. 1702. Ups. — Aldrovand. 

Qu 'dr. digit. p. 117. _ Buff. Hist. nat. 8- p. 248. t. 3t. 52. — Schreb. 

Saugth. 5. s. 502. t. 139—140. — Pennant. Qvadr. p. 190. — Arct. Zool. 

P* ®i. — Cuvier. Tabl. eiern, p. tu. (plantigrades). —Menag du Mus. 

d’H. nat. t. p. i7S. tab. (2. p. 144.) — Fischerstr. Ekon. dict. 2. s. 43- — 

Krünitz OEc. Encycl. 3. s. 4*8. — Diderot Encycl. toi. 24. p. rg4. — 

Pallas Reis. 2. s. 19. — Lepech. Reis. 1. s. 19. — Georgi Reis. 1. s. 
*35. — Stellers Kamschatk. s. n5. — Kerguel. Tremarek■ Reis, in Alg. 

H. d. R. vol. 21. s. 55. — Raczynski Hist. nat. Pol. p. 228. — Leems 

Lappm. beskr. suppl. s. 64. — Orphal Jägerschule. 1. s. 156. — Gadd 

oecon. beskr. oft. SatakuwEs, 63-Nordholm Jemtlands djurfänge. diss. 

Ups. 1749. — Hillerströms Westmanl. Björn och Vargfänge. disp. Ups. 

1750. — Fjellströms berättelse om Lapparnas Björnfänge. I755. 

o. de kalia klimaten af Jordklotet sakna Afrikas Lejon 

och Hyäner, och Indiernas Tigrar och Panterdjur, sä gaf 

naturen dem Björnen, säsom irämst bland rofdjuren i 
JNorden. 

IJnder namnet af Björn förstä vi det slägte af stora 

fyrfotade djur, som i käkarne äga 6 framtänder, men i 

den nedre stär andra paret af dessa nägot mer inätböjdt 

än de ofriga. En stark kägeiformig bete pä hvar sid« 

samt nästintill bak efter denna, flera smä tänder genom 

ett tomt mellanrum skilde Iran de egentliga oxehänderna, 

af hvilka de främre äro nägot spetsiga, men de bakre 

med platt, knölig krona. Kröppen är tjock med kort 

svans, och under gäendet stödes nästan heia fotbladet pä 

jorden, och alla fötterns eller tassarna ha 5 tär utan fran- 

skiid tumme, nästan lika stora, beväpnade med hvassa, 

länga, härda och krökta kior, Tungan är mjuk och slät. 
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och magen aF mättlig rymd, samr tarmkanalen mest jemn- 

tjock ända igenom, man blindtarm. Njurarne äro samman- 

satte af Hera särskiita lober, och hanens penis innehäller 

ctt stört i S form krökt ben. 

Dessa allmänna kännetecken tillkomma de arter af 

Björnslägtet som verklagen utgöra det: Den hvita eller 

Hafsbjörnen, den svarta Amerikanska och vär inhemska 

Björn. Författare af Djursystemer hafva emedlertid nog 

frikostigt tillagt Hera djur sarrnna sliigtnamn, men Iivilket 

de vid ett sorgfälügare betraktande af deras natur och 

förhällande icke synas förtjena *). 

Sä säkra som de anforda kännemärken befinnas, sä 

brydsamma äro likväl arterne att pä vettenskapligt satt väl 

bestämma, fastän skilinaden dem emelian vid första ögon- 

kastet liksom eibjuder sig. Frän den sistnämde eller den 

*) Utom de namde hafva Sjuppen, Järfven, Gräfsvinet samt Viverr« 

mellivora, nasua, narica, caudivolvola och Ichneumon L. bliivit 

hitförde. Alla »ftgöra visserligen en naturlig familj; men som distinkta 

slägtmärken böra sökas, sä komma flere af de uppräknade att forme.- 

ra särskiita djurslägter, liksom de nu anforda egentliga Björnarter 

deras eget. 

Det iir ej otroligt, ehuru det i-cke kan med säkerh-et pästäs, att 

nnder gemensamt namn af detta längst kända slag, verkligen- speci- 

fikt ätskilda kunna finnas, hvartill likväl skiünad i storlek,. färg och 

äfven lefnadssättet ger anledning att formoda. Bland vära inhemska 

gifvas sä väl Bruno, sä kallade Slaghjornar (för deras rofgirighet, 

att, som det beter, sld den större boskapen), som Myrbjörnar eller 

Myrtussar , i folje af deras vistelseort pä kärrtrakier, hvilka i somliga 

landskap fa nanin af Myror. Dessa sednare Bjdrnar äro svaria , mindre 

tili vexren och af fredligare lynne, lefva af bär, grönsaker , äl'ven myror 

och hlning der nägondera finnes. Nägre ha trott att ätskillnaden erneU 

Ian dessa beror blott af äldern, hvilker, bvad l'ärgen angär, Stridor 

mot den säkrare erfarenhet man äger, att Bruna Björaens ungar äf- 

ven frän början äro bruna. Stora svarta Björnar sägas ocksä bebo 

<jde skogar i Finland, och ntom dem andra sä kallade Ringbjörnar 

af utmärkt storlek, och ändtligen smärre röda. Man har ock rugon 

gang seit hvita B/örnar, (som icke böra föiblandas med Hafsbjörnen) > 

men hvilka torde öfverlupit frän Ryska sidan , der de enkgt flera upp- 

gifter, liksom i Polen, icke äro sällsynra. Sädan lär den varit som i 

K. Carl XI:s tid blef skjoten i Sverige, och finnes malad pä en vid 

K. Lustslottet Drottningholm forvarad i alla - Ocksa pa Island iörokom- 

met en annan, kanske, afart , spräcklig tili färgen. Framtida loisk- 

ningar fä afdomma, buruvida nagen af dessa äro tili arten skilde. 

Det giTves Rnappf liägot djnrslag af de alfmännare kända, hvarom 

Auktorer i Tetrenskapen varit sä skiljaktige i berättelsema som ora 

Bjornens. I Menag. da Mas. d’Hist. nat. i. p. i8o- bevises detta; men 

au Myrbjörnen kallas der Ours des Wourmis, och Finska I’ungbjuE- 

aea auses för en ung brau Björn, #r siikert förkastadt. 
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gamla verldens Landtbjörn, utmärker Polar- eller Hafs- 

björnexi sig sä väl genom sin oföränderliga hvita tärg sojh 

längre hufvud och utsträcklare hals, och den svarta i A- 

inerika genom smalarc nos, längre öron, och raka, svarta 

och skinande bar; men de ha likväl alia tili sednave tider 

vant misskände och förblandade med den verJdsbeknntasfe 

af dem, hvilken nu är ämnet för den historiska tcckning, 

som vi härjemte lemna. 

Delta djurets fysionomi är utmärkt. HnFvudet är läng- 

lagdt och bredt baktill; pannan platt och framät sluttande, 

der den kägelformiga och nästan som ett svinttyne *lub- 

biga nosen börjar. Ögorten, som äro mycket smä, betäckas 

af de pä sned öppnade ögonlocken. Öronen, kortä och 

rundade, stä upprätt. Den öfre käken är längre an den 

undre, hvars läpp har 18 smä uddar. Ordningen af tän- 

derna är som^vi nyss anfört den. De äro 06 tili antalet, 

och formen af oxeltänderna visar mycken likhet med menni- 

skans och de djurslags som fortära sä väl frukter som kottoch 

andra biandade fo'dämnen. Den korta halsen iörenas med 

en tjock kropp, kullrig pä ryggen, men nagot sänktare 

Öfver skuldrorna. Sex spenar sitta ander buken, 4 främst 

vid bogarne och de öfriga i ljamskarne. Svansen är blott 

4—5 tum läng. BenenJia^iika höjd vid f’yrbent stälining. 

Tärna staparallelt med hvarandra, och de svarta kiorna 

äro längre pä de främre än baklölternas. 

Häret som betäcker kroppen äfven som det vid hal¬ 

let, är mjukt, yfvigt och ofta skinande. Pä nosen är det 

kortast, men i synnerhet mycket längt omkring strupen, 

pä buken och bakpä lären. Färgen deraf är i allmänhet 

brun och svart, men nunnserne äro likväl talrika frän brunt 

tili gulare, rödare, svartare, och Iran svart tili grä, spräck- 

lig och ändtilgen alldeles hvit. Lika skiljaktig befinnes ock 

storleken frän 2—4 alnar i längden samt höjden ungefähr 

5 cjvarter.. De främre tassarne kunna hälla 9—10 tum, 

och de bakre en half aln att räkna Iran hälen ‘dl äridan 

af kiorna. 

Europas och Asiens skogbevexta, bergaktiga och öde 

traktvr äro dessa Björnars hemvist. Likväl finnas de svar¬ 

ta *) knappt utom de kallare länderne af dessa verldsde- 

*) Alldeles sklld fran den egenfliga Svarta Björnen, som blott är Ame¬ 

rikas inväuare. Hans hufvud och öron äro längre,. odi kroppen be- 
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lar, men den bruna arten är sä mycket mer allmän, som 

den ocksä träffas i Sveitz, Frankrike, Savojske Alperne, 

Apenninerna, Pyreneerne, Böhmen, Polen, Ungern, Grek- 

land, Palestina, Persien och Kina *). GamJa Historien 

säger väl att Romrarne fordom hämtade Björnar frän Ka- 

ledonien; de äro dock redan frän urminaes tider saknade 

i stora Britannien , och höra nu knappt vidare tili Tysklands 

Fauna, men sä mycket säkrare tili den Svenska, som de 

icke äro sällsamma i Rikets norra Provinser, Jemtland, 

Lappmarkerne och Österbotten. 

De ämnen som tjena Björnarne tili föda äro äfven sä 

olika, som de sjelfva äro det i färgen. Den bruna är me* 

stadeis köttirätande. Hästar, boskap och rädjur bÜfva ofta 

hans rof, och kallas derföre pä somliga orter Slugtare. 

Gemenligen suger han forst ur blöden, och hvad han icke 

genast lörmar att förtära af det rifna, nedgräfves pä säkert 

Ställe, helst i kärr, för att sä mycket lättare kunna ren- 

tvätta det, när aptiten leder honom tillbaka tili visthuser. 

Emedlertid försmär han icke ätbara saker ur vextriket. I 

Sveitz plundras ofta Kastanie-träden af honom, och beröf- 

vad sin natur'liga frihet, kan han tili större delen näras 

med frukter. Men det är vär svarta Björn som ger före* 

trädet ät vexterna, bland hvilka Angelikan är en lacker- 

bit. Derjemte förtär han alla slags vilda bär, mögen säd 

samt blad och späda qvistar. Pä fisk afbiter han endast 

hufvudet. Sällan söker han annan köttföda. Getingar och 

bi, äfvensom myror lälla honom sätdeles i smaken, de 

lörre för häningen, och de sednare för deras syra, hvar- 

före sädana samhällen ofta bli offer för hans lystnad ; och 

när dessa, för att hämnas, anfalla honom, rullar han sig 

som ett klot tillsammans, da hans länghäriga pels ai'hälier 

dem. Det är ock märkligt att man aldrig fernnit nägon o- 

hyra pä Björnen. Under drickandet sörpla Björnarne Iikt 

svinen, och likna dem vid anriat tillfäile, utan att lyfta 

benet.som hundarne. 

Björneris vapen äro hans framtassar eher ramarne, 

med hvilka han slär liksom katten, eiler ock med dem 

tackt med sträfvare, svartare och mer skinande har, undantagande 

■x gulbruna fläckar öfver ögonen. Han är mästerligen tecknad och be- 

skrifven i Menagerie du Mus. Hat. d’Hist. Hat. a. p. 144. 

#) Kanske ocksa längst upp i N. Amerika - omkring Hudsons bay. Hearne 

aäger att vid 70 gr. polhöjd finnes en berghbjd som kallas eher dem 

Grizzle bear Hill. 
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famntar sin ovän. Sällan betjenar han sig af tänderna un- 

der striden, antingen för deras mindre styrka, eller för 

sin ömtälighet om nosen. Menniskor anfallas icke gerna af 

honom om han icke retas, inen han.visar sig ocksä da sä 

mycket oförskräcktare. Likväl biir ett slag .pä hufvudet 

snart hans bane. 

Oakiadt icke hastig utan Iunsande i loppet, gar hau 

med lälthet pä bakfötterna som en tväbent vareise, och 

med lika skicklighet khittrar han uppför trädstammar och 

brädbranter, men mäste alltid gä baklänges utföre ned i- 

gen säsom en katt, fastän ganska rädd om bakdelen. Ett 

djupt vatten hindrar icke heller hans kosa, fielst han s.im- 

mar behändigt, men sträckan bör icke vara alltför läng. 

Fotspären efter Björnen likna mycket en barfota men- 

niskas, likväl kunna marken efter klorna skönjas, äfven 

som skilinad emellan hane och hona; efter den förre är 

sparet rundt och kullrigt, men efter den sednare jemt pä 

sidorna och flatt inander. 

Heia sommaren är han beständigt i rörelse pä de trak- 

ter der han vistas och der han icke saknar föda. Under 

»11t detta iäggier hart pä hüllet och ökar utomordentligt 

fettman, tills vintern nalkas, da han efter sin natur gär 

bort, ej att sofva , utan att söka en oafbruten hvila i sitt 

för den orsaken tillredda hide eher bo i en bergsrefva, 

en grotta, i 5—6 qvarters djupa häligheter gräfne i jor- 

den eller händeJsevis' funne under nägon sten, eller un¬ 

der rötterna af kullblästa träd. De starre björnarne ligga 

dock ofta under bar himmel, stundom alldeles öfversnöa- 

de. Men alla hafva lika vana att bädda under sig med 

granris, löJqvistar och mossa. Uppklifvande i träden, af* 

bryta de med vighet sädana qvistar som synas dem tjenli- 

ga, och hvilka nedfallne de sedan hopsamla, och bära i 

famnen, gäende pä a föiter tili lägerstället. Pä lika sätt 

sammanföres ocksä moss.tn (Björnmossan, Polytrichum 

commune L.), och nu läggas först qvistarne i rundel, lika 

högt pä aüa sidor och sedan mossan ofvanpä, att bcädden 

omsider liknar ett kälfat, och med sarnma materialier tili- 

spärras ocksä de öppningar som leda tili det valda hvilo- 

rummet, sä framt bädden icke tillredes pä öppet stalle, 

dä Björnen säges ligga pä brält. Men innan han lägger 

sig, som skqr omkring början af November, dröjer han 
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jemte hidet tills tarmarne äro uttömde, da han söker kä- 

da ur myrstackar, hvilken tillika med barren, tuggad och 

nedsväljd, liksom en stopp fastnar i tarmändan, och der 

härdnad fastsitter sä lauge hans fastetid varar, eller tili 

slutet af April mänad. linder allt detta njuter han ingen 

föda, utan tärande pä sitt-förut samlade hüll, ligger orör- 

3ig, men utan att vara beröfvad känslan som andra under 

vintern slumrande djur. Skulle han äfven nödgas, att,skrämd 

eller iagad, iemna sin fristad, söker han snart en annan 

lör att der albida den bättre ärstiden; det är emedlertid 

tili ett slags tidsfördrif, som han suger sina rainar *). Kan- 

ske torde detta sysslosättande befordra det ombyte af hu- 

den under fötterna som timar mellan Jul och Mattsmessan. 

Sälan faller da lös ifrän foten och synes bevext ini liksom 

med värtor, och skinnet under fötterna liknar en kräl'tas 

som nyss släppt skalet. Det är derföre icke underligt orn 

han dä är mycket ömfotad och blöder genast vid minsta 

lopp eller gäende. 

Ändtligen uppgängen af sitt vinterläger, har han nö- 

digt att genast beiria sig Iran de tuggade stoppar som 

förut nämdes. Myror tjena honorn nu tili ett rensningsme- 

del, äfven som Missne-roten (Calla palustris L.). Möjligt- 

vis näres han ocksä deraf inedan betet är magert. Pör~mt 

fä det unga löfvet af Aspar och andra träd uppklättrar 

han i dem, och ater för öfrigt under heia sommareu gräs 

och vissa vexter säsom Angelika (Angelica sylvestris), 

Mjülltgräset (Epilob. augustifol. L.), I<jälltistel/i (Sonchus 

alpinus L.) m. fl. Sädda äkrar med hafre och körn visa 

stundom spar efter honom, der han uppryckt sädesständen, 

och af hvilka han, ehligt berättelse, med andrararnenafstry- 

ker de mognade körnen, Heia hösten finner han ocksä 

ymnig tillgäng pä Hera bärslag i skogarne. Men om hans 

Organisation gör honom skicklig att sä nära sig, sä intyga 

hans betar och klor om förmägan att blanda denna föda 

med animaliska ämnen, om tillfället skulle gynna hans 

roflynne att bemästra sig dem. 

Fastän, jemförelsevis med kroppsmassan, Björnens 

ögon äro ganska smä och öronen korta, äger han icke- 

*) Huruyida han deraf häratar nägon nnring, som mange pästa, torde 

ännu. fordra bekräftelse. Man säger emedlertid att tassarne svälla om 

fintern, och att de, liksom körtelfulla, hysa en mjölkaktig saft, som 

■nttränger frän undre sidan, «m den sära». Hundar $es äfyeu stundom 

di sina fötter. 
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dessmindre dessa sinnen i mycken ful komh'ghet, och oak- 

tadt den tjocka pelsen som n;istan vanskapar bonom, är 

hans känsei ganska god. Alven lukten är förträfflig, och 

kanske i högre graii än hos nägot annat djur, i f !je af 

eil mera vidgad yta af denna hos honom konstigt danade 

Organ *). Han har köttiga lär och arrnar, pä lika sätt som 

en menniska, kort halben som tillskapar en del af iotbia- 

det; 5 tär sittande midt emot hiilen pä baklötterna och 

knotorna i de främre äro alla lika, ehuru tuminen icke är 

särskilt, utan det tjockaste fingret är utät pa detta slags 

hand, ej inät som pä värt slägte. Tärna äro derjemte 

korta och tätt slatna pä alla fötterna. Hin slär häftigt med 

ramen som menniskan med knytnäfven ; men allt detta för- 

liknande förestälier Björnen blott mer olcrmlig, ocli gor 

honom icke nägot företräde för andra djur. 

Björnen är af naturen trumpen och vild. Hans lefnads- 

sätt är ensligt och dystert, och könen,som lefva i engifte, 

nalkas endast under brunsttiden, som börjar ungefär 

vid 5 ärs älder, vanligt mot slutet af Augusti eller som 

man säger, vid Bartholomei tid, och fortfar under den 

foljande mänaden. Parningen varar länge för hvar gäng, 

med mycken lifaktiohet och hvilande ögonblick tili skif- 

tes. Man har Hett hänen begärligt bada sig efterät. Ho- 

nan gär 6 -7 mänader drägtig, och ynglar ander vinterti- 

den i sitt hide och fär ofta 5 ungar, men standom 2 eller 

blott t. Heit ensam i det gömsle hon valt sig och tilia- 

gat pä de aüägsnaste trakter, värdar hon der sin afvel, som 

dir henries främsta spenar under 3 mänader, dä modern sjelf , 

sä väl som under heia sitt vinterläger, icke njuter nägon lö- 

da, och äger cändä 4 Hager tjockt späck Öfver heia ryggen. 

Det bör likväl icke nekas att hon slukar efterbörden se- 

dan hon ynglat, hvilket förmodligen gaf anledning tili 

den bekanta sagan i forntiden, att Björnhonan framfödde 

oformliga kottmassor, och gaf dem deras skapnad medelst 

slekande. Tvertoin synas nngarne vackrare äa de äldre i 

följe af deras korta och skinande här. De äro blinda i för* 

*) I den anatomi af Björnens nasa soni Steph■ Lorenz! ni gifvit i Ephena. 

Germ. Ann. 9—10 (16S0) p. 409, besknfver han: 4 rader iiggande pla¬ 

ner af lameller, som äro ätskilde fran hvarandra genora 3 perpendi- 

kulära , hyarmedelst mer än 50 melUnrum formeras, och göra sälede» 

tillsammanslagde en stör rymd, hvara flera luktpartiklar kunna verks, 

än hos de djur, hvilkas inre näsyta är af enklare sanimansättning. 



sta mänaden, ocli ungefäv 8 tum länga i början, Jjusbru« 

11a med en hvit ring omkring halsen. Denna ring förlora 

de sedan smäningom efter andra äret; och ganska fä be- 

hälla nägot tecken deraf vid tilhagande äJder. De födas 

utan tänder samt sMppa de första efter 12 mänaders för*' 

iopp. Heia sornmaren lölja de na sin moder ocli ligga äf- 

ven i hennes hide den andra vintern och kanske den tre- 

dje, skyddade af henne med en omsorg, som ofta kostar 

hennes eget iik Vaniigen yngfar hon icke 2:ne vintrar efter 

hvarandra, wen i sädant faJi äro begge kuliarne henne 

följaktiga. Under derma barndomstiden ätnöja de sig väl 

med vegetabilier, men biiätminstone det bruna sieget, 

kottätare efter det tredje äret. Emedlertid kunna Björnar 

fÖdas endast med brüd, hvarom de i Paris gjorde anmärk- 

hingar intyga, hvilka äfven förvissa orn den höga älder 

som Björnen kan. uppnä, dä en af de nu lefvande är 5o 

är gammai. Han vexer säkert tili det 2o:de äret, och man. 

har exempei att Björnhon an yngiat ännn i det 3o:de, e- 

huru hon med ären aidrig fär mer än en unge. 

Honorna äro mycket vildare och farligare när de yng¬ 

iat än hanarne, frän hvilka de alldeles skilja sig efter 

parmngen eller dä de biifvit ungstinna, och det synes 

som de äfven frukta för dem, emedan de söka enrum tili 

sakerbet för fostren, hvilka hanarne sägas genast npfrft^rfr 

om ckssa strax eher födsefn komma öfver dem. Det är 

ock märkvärdigt, att dm honan händelsevis skrämes ur lu¬ 

det innan ungarne äro födde, fostret i ögonbJicket knstas 

mer eller mindre fullgängit *), och an säledes aidrig nä- 

gon björnhona biifvit skjuten med ungar i lifvet; ehuru 

man fordom föregifvit motsatsen. 

Björnen har eit mumlande kite, och hvüket starkare 

kallas brumma. Stundom gnisslar han ocksä med tänder. 

na, särdeles om han är ond eller retad, hvartill han är 

Intt fallen, och blir dä ganska vild. Ibland tycks hans ela- 

ka lynne härleda sig endast fran nycker, och clpfta röjer 

sig ofta dä han forlorat sin naturüga frihet- Han lämes 

man mycken svärighet, och bür temligen foglig; men man 

bör ickedesstnindre med grannlagenhet förfara med ho- 

11 orn **), i synnerhbt icke sia honom pä nosen, eller vid- 

*) Det säges ock att hon uppäter dem. Mä liända nagon gang, liksora 

kattan sina. 

**) Det är derföre Gnlenus säger: Ursum ^cro quamvis olim macsue- 

feceris, non tarnen perpetuo habitu talem possidebis. 
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rora vissa Cmtäliga delar. Ingenting är för öfrigt allmannare 

bekam, ßn möjiigheten alt lära Björnen dansa, gestikule- 

la, lyd a takten af musik, i synnerhet säckpipan, ofta bru- 

kad af Björnledare och sädane som tili alimänt äskädande 

kringföra ovanliga djurslag. Man har sett Björnar inölvade 

vid vindspel för upphämtande af vatten ur brunnar, att 

bära säckar, vedbördor, slä pä trumroa, stä bakpä slädan, 

nt. in. 1 Polen , Lilhauen och Ilyssland ha dessa öfningar 

frän urminnes lider varit kände. Äfven redan hos B.omrar- 

ne var Björnen bland de vanliga föreinälen vid deras djur- 

fäktningar, och icke sällan ett grymt redskap att pä all- 

mäu teater sönderslita en dömd brottsling. Men för att 

täma Björnen med säkexhet, bör han i ungdomcn tillvänas 

ocfi beständigt tyglas. Äldre fängad är Jian nästan oböjlig, 

och mister icke sin obändighet. I ödenuirken djerf och o- 

förfarad, gar han icke frän den straten han lagit, älven 

vid äsynen af menniskor. Men han hejdar sig, som man 

säger, vid ljudet. af cn pipa , da han liksom undrande upp- 

reser sig pä bakfötterna, och dtt är i det ögonblicket 

som man försöker att fälla honom. Likväl om han endast 

säras, löper skytten sä mycket störrc fara, helst Björnen 

rasande msar pä honom ocli med ett mördande famntag 

hämnas förlnsten af sitt lif. 

5ä.»„,väl för egenskapen alt vara ett ödande rofdjur, 

som för hüshällsnyttan ' efter dötlen, har Björnen blifvit 

fridlös dömd pä bebodda orter. I Sverige *), Island, Nor- 

rige, Polen, Sibirien, Tartariet betjenar man sig af sär- 

skilta Björnfängen, antingen att skjnta honom pä stallet, 

eller genom drefskall, eller med luibössor ; han fängas ock- 

sä i fällor samt med jagtlappar och nät, som äro för sä« 

dant ändamäl bnndne; eharu han ofta yisar en utmärkt 

slugbet att’undgä den fara som hotar honom. Och da Islän- 

daren och Lappen möter Björnen liksom i envig **), och 

dödar honom genom ett knifstyng eller med spjutet, sä 

bruka Finnar och Ivamtschadaler att lägga ett af plankor 

sammansatt /tkantigt giller i Björnens väg. Pä detta, full- 

satt med hvassa hullingar,’ betäckte med haim och iöf, 

fastnar Björnen med ramarne, utan förmäga att kunna 

befria sig ***). I Sibirien, der biafvel pä somliga orter 

*) Byggn. Balk. Kap 6 §. utfäner 4 Rai. S:mt. i be’oning für livar, 

Btnm skallgäng, fälld Björn, ocli für en Björnunge i Daler. 

**) Al'gern Höt. d. Reis. Vol. cn. S. 113. PI. B. 

***) Gadd Satacund. beskr. s. 65. £g. 
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mycket skötes, och sadana stockar, som ’äggas temligen 

högt upp i Iräden, ofta af Björnen ofredas, bruka irtvä- 

narne aft öfver bistocken fastgöra ett sriöre, vid hviiket 

de hänga en läng träklots, alldeles midt öfver stallet der 

Björnen ärnar uppklättra. Klotsen som hindrar honotn i 

sitt företag, gor honom ond da han slänger densarnma pä 

sidan, men hvilken under svängningen slär Björnen i huf- 

vudet eher i sidorna. Denna äter derigenom dubbeit upp- 

retad, slär klotsen ännu starkare med ratnen, men fär ett 

häidare siag tilibaka. Delta förnyas flera ganger, tills Björ¬ 

nen ändtligen ütmaüas eller af ett dräpslag nedtumlar. 

Tartarerne ha andra Iika Hntliga satt, men nedslä tillika 

rundt omkring trädet spetsiga pälar, pä hvilka den obud- 

na gasten i fallet ofelbart fär sitt banesär *). 

D«t minst farliga sättet bland Björnfängen säges vara * 

att dervid använda brännvin med häning. Bedraget afsma- 

ken, röjer icke djuret den rusande tillblanningen, utan 

omsider välplägadt föriorar styrkan att frälsa sig eller att 

göra ett fruktansvärdt motständ. I Kareien nedgräfves äf- 

ven en skurad kopparkittel, i hvilken brännvin gjutes; 

när Björnen koramer och ser sin bild i den blanka hotten, 

uppväcker det hans förundran, och han häller slutligen likören 

tili eodo. Häraf yr och lustig, tumlar han sig pä ryggen, 

och midt i glädjen fär kulan af skytten som försätligt vän- 

tat honom. 

Björnjagter ha i Europa blifvit vanligen räknade tili 

dem af högsta rangen, sä att i Tyskland t. e. der vissa 

personer hal t förläning pä den sä kallade Hohe Jagd, aro 

Björnjagter derilrän undantagne **). Dessa slags fangen ä- 

ro ocksä pä flera stallen af jordklotet med stora och vidskep- 

liga högtidligheter firade, säsom af Amerikaner, Kamtscha- 

daler och af vära Lappar, hvilka anse Björnen för ett he- 

ligt djur och kalla honom Guds Hund, emedan de tro att 

han äger styrka för io och förständ för iz ***). Af akt- 

*) Lepechin Ruts. Reis. x. ng. T. 6. 

*») Den gam’a Familien von Riedesel i Hessen ägde en utomordentlig 

rättighet tili Björnjagt. Innan Konung Carl XII började sitt länga 

krig, oustälides ßjömjagt i Kongsörstrakten , da ingen tilläts att bru- 

ka skjutgevär. Fiera Björnar fängades lefvande, och dessa förordna- 

des gä med itaflar i gapet, pa 2 ben tili Kongsör. 

***) Björnen är ocksä i Vapenkonsten en symboi af FbxsigUghetan, Trän 

hämtade anledningar af dess lefnadssätt. 
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ning, eller af rädsla för hans besök nämna de honom al- 

drig vid sitt rätta natnn, utan Moedda Aigia > Gamla 

mannen i sin peis, äfven Berggnbben, Bergfarfar, Berg- 

groda, m. m. En fördom lika den öfver heia den mindre 

odlade verlden, att icke gerna säga namnet af ett fruk- 

tadt ondt. 

Sedan Björnen är fälld, begagnar man sig af skinnet 

och al vissa kroppens delar. Det förra, som är bäst vinter- 

tiden, beredes och brukas tili pelsar^ muffar, munderin- 

gar, soldatmadrasser, fotsäekar m. m. Uran Polen och 

Ryssland kommer den största mängden i handeln, fast oli- 

ka i värde, efter storlek och härets beskafienhet. De hvita 

skinnen, som äro mest Ryska, ha längt och ganska mjukt 

här. De svarta äro stundom mycket stora och ända tili 4 
alnar länga. Af hanskinnen göras pelsar och husarmössor, 

och af honornas, som äro mjukare, muffar och pelsbräm. 

Qrä komma ocksä Iran Polen. De äro smä, och hären 

blandade af svarta och silfverhvita. Ändtligen förekomma 

bruna eller rodaktiga, men dessa äga mindre värde. Ett 

vackert brunt Björnskinn betalas hos oss med i5 i6 R:d« 

R. G., och ett svart med to—12. 

Romerska soldater betäckte sig och sina sköldar och 

hjelmar med Björnskinn, för att synas förfärligare i stri- 

den *}. Äfven Sarmaterne buro Björnhudar för sarama än- 

damäl; och det synes som Mars och Bellonas folk an i 

dag icke förlorat smaken för nägon del af sädan prydnad. 

Björnköttet anses pä mänga stallen som läckerhet. I 

Ryssland, Polen och Lifland ätes det allmänt. Sveitsare, 

Finnar och Lappar äro icke heller föraktare af denna ko¬ 

sten. Pä nägra orter väljes steken af ung Björn, skjuten i 

Oktober, dä den är fetast och smakar söt som svinkött, 

men anses liärdsmält och ger en mindre god föda. Björn- 

hufvud och tassar äro en urgammal rätt pä förnäma bord. 

Det lörra tillredes som svinhufvudet, och kokas heit med 

kryddor, vin och ätiika. De sednare skällas och renputsa», 

och förvaras dels saltade eller rökte; eller kokas de genast 

j vatten, och sjudas sedan i en säs gjord med brynt smör 

af spadet och vin, jemte lök, citron, socker och kryddor. 

Besynnerlig var den gamla inbillningen, «tt Björnen« hjerna 

skulle vara giftig, hvarföre manalltidförruppbrändeden. Re- 

*) Ut trucutemiores in bostium tonspectu appament. Alex, ab A- 

lexand. 1. 2. 16. 
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dnn i Romarnes tid brändes hufvudet af de Bjornar som 

bJifvit dödade vid de allrnanna skädespelen *}. 

Ister fäs stundom tili ansenlig mängd af Björnen, elm- 

ru det icke anvandes som det af den svarta i Amerika, 

hvilket kokadt och renadt bür Hytande som olja, utan stnak 

och lukt, och brukas i ställetför smor i hushäiiet **). De t 

Europeiska, som är blott en apteksvara, är gräaktigt, 

klibbigt och luktar icke väl. Förr brukades det mycket säsom 

fördelande och uppmjukande, t. e. vid örspräng, giktplägor, 

ryggvärk och särnader. Likasä var gallen, torkad och i pul- 

,ver med vatten, ett gammalt berömt husmedel lörhysteri, 

fallandesot, kikhosta, gulsjuka och utvertes i kräftan, frät- 

sär, tandvärk, ögonsjukor m. m. Hos Finska alhnogen skall 

bruket icke än vara urmodigt bade för folk och fänad. Se- 

norna nyttja Lapparne, liksom dem af Renen, tiil en del 

af deras brukliga söm. Sä göra äfven Kamtschadalerne, och 

desse, utom gagnet af allt det ätliga, betjena sig af hu. 

den tili bädd, mössa, vantar, halsband pä slädhundarne, 

och sälor ät dem att icke slinta pä isen, och skulderbladen 

ge dem ämnen tili liar för höslättern, samt tarmarne be* 

täckning för ansigtet mot värsolen. Det är ock dessa hin- 

nors genomskinlighet som föranleda Kossackerna att i stal¬ 

let för fönsterrntor draga för del af dem. 

Björnen synes säledes vara af lika sä vidsträckt nytta, 

som han är namnkunnig bland antalet af de vilda djuren. 

Tab. — Figuren, som föreställer en utvuxen brun 

Björn, är en trogen kopia af Marechalls förträifliga teck- 

ning i Manag. du Mus. nat. d’Hist. nat., ehuru här efter 

formatet proportionerad. i. en af framlassarne. 2. en af 

de bakre. 

*) Plin. Hist. nat. lib. 12. c. 27. 

**) Du Fratz Hist, de Löuisiane. 2. p. 87. 
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SIDENSVAMS. 
AMPELIS Garrülüs. Snötuppa. Pä F. B.ötö. Pä Fr. 

Jaseur de Boheme. Pä E. Bohemian- JVcixen-Chabberer. 

Pä T. Seidemchwanbz, Zinzirelle, VFipstertz, Schneevogel, 

Sclmeeleschke. ('Böhm. Brkoslaw). It. Becco Frisone, 

Uccello de Nuovo Mondo. 

Är gräbrun med svart haka och rödaktig tofs i 

nacken. De inre vingpennorna äro hvarde- 

ra med en röd styf spets i ändan försedda. 

Stjertfjädrarne äro svarta och ytterst i än- 

darne gula. 

Tiinn. Syst. nat. ed. Gme]. i. s>. p. 838- — CI. *- Avus. Ord. 6. Pas~ 

seres. — Ejusd. Faun. Sv. e<J. t. n. 179. — Ed. 2. p. 28. (Lanius Garrulus). 

— Retz. Faun. Svec. n. 208. (Ampelis). — Aldrovand. Om. r. p. 79S. 

(Garrulus Bohemicus). — Frisch, av. t. 52. f. 1. — Act. Angl. 15. 1165. 

t. 1. f. 9. — Rriss. Orn. 1. p. 25o. (Bombycilla bohemica). — Buff. Av. 3. 

p. 439. t. 26. — Pennant. Brit. Zool. 1. p. 5i4. t. 48- — Arct. Zool, 2. p. 

346. — Latham Ind. 1. p. 065. — Catesby Carol. 1. t. 46. (Ampelis gar¬ 
rulus ß). 

TT 
A astän naturen i anseende tili brokighet och Iysande 

fjädrar tilldelat i allmänhet Indiernes fäglar företrädet 

för dem som bebo de tempererade luftstreken samt polar- 

regionerne, sä linnes likväl en och annan ibland de sed- 

nare som-y-jprydd med en grannare yta, fäster den bland 

tusentals naturalster irrande blicken. I Ampelis - slägtet, 

sa utmärkt skönt genom den Goianska Pompadornn, ge- 

nom Cotinga och Averano frän Brasilien samt Qvereirti 

och Qvirapanga frän Cayenne, ella arter af de mest för- 

bländande färger, äger ocksä, Afrika undantagen, den 

gamla verlden gemensamt med den nya, vär bekanta Si- 

demvans. Slägtmärket bestar i en rak kullrig näblt, 

hvars vfre käk är libet längre, nägob böjd och pä heg ge 

sidor urnupen. Näsborrarne äro derjembe backte med styf- 

va har, och bungan hvass, broskakbig och tväklufven. 

Länge syntes man liksom oviss om fägelns plats bland de 

naturliga ordningarne. Kanske grundade sig denna villfa- 

relse i det gamla tillnamnet (Garrula) af Skatan, Älionskri- 

kan eller Bläkräkan. Man förde Sidensvansen tillika med 

en högröd slägting frän Södra Amerika (Ampelis carnifex), 

tili Varfaglarne (Lanius); men vid betraktande afTrastarne 
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(Turdi; ä ena, och Domherrarne (Loxias) ä andra sidan, 

har Sidensvansens slägte, liksom dessa, nu intagit sitt rät- 

ta rum ibland Tättingarne. 

Sidensvansen, litet större än en vanlig Lärka,är emel- 

lan 7 och 8 tum i längden. Den raka och kullriga näbben 

är svart tillika med de styfva hären vid basen under hvil- 

ka näsborrarrje döljas. Hufvudets fjädrar äro rödbruna och 

de i nacken nägot längre, och kunna som en tofs uppre- 

sas. Ögonringen ]yser jnärkligen röd, och hakan är svart 

äfvensom en bred strimrna löpande frän mungiporna ofvan- 

för ögonen mot nacken. Halsen rödgrä och likasä ryggen, 

hvilken dock är blekare mot gumpen, pä samma satt som 

bröstet och undre delen, men hvari en ljus rodnad blan- 

dar sig. Vingfjädrarne äro svarta, ehuru alla, utom den 

första och iy:de, derjemte nägot brokiga, neml. sä, att z 

tili 4 och 10 *6 utmärkas med en hvit fläck, och 5—9 

med en gul. Den iyrde har ryggens färg. De inre (secun- 

dariae) ii~i6 deremot, äro gräaktiga med hvit yttre kant 

vid ändarne, som dessutom sluta sig med en hinnaktig, 

lysande röd spets. Latham pästär likväl att de rödfärgade 

utskotten stundom äro gula, och att han i det stalle seit 

dylika röda spetsar i ändarne pä stjertfjädrarne. Dessa 

sistnämde äro tillika med vingarnes täckfjädrar svarta. 

Likväl ha de ia stjertpennorna en rödlett stjelk, alla lika 

länga samt citrongula mot ändan. Ändtligen är under- 

gnmpen rostfärgad samt fötter och tär svarta. 

Sädan är vär Europeiska Sidensvans. I Norra Amerika 

finnes han ocksä (Ämpelis gänulns ß. Linn.)} ifrän Ka¬ 

nada ända ned tili Mexiko, i hvilket sistnämde land han 

kailas Coqvantoiotl, och der Fernanden saget honom lefva 

i de bergaktiga trakterne. I slutet af Mars skall han flock- 

tals synas omkring New-York, fortplantar sig i Maj och 

Juni, och flyttar söderät i November. Denna anses icke 

specifikt skild frän den allmanna, fastän litet mindre i 

storleken och gultfärgad pä updra delen af kroppen, utan 

nägot gult pä vingarne. Edvards teckning (Gleanings of 

Birds t. 242,) ger denna ätskillnad väl tillkänna. Mäikvär- 

diga artförändringar förekomma ocksä i Europa. Här i 

Norden har man anmärkt en nästan gu'hvit med ljusbruir 

nyans; et fenomen äfven icke obekant bland Skatornas 

och Tättingarnes familj, hvartill orsaken kanske bör sökas 

hos födan elier vissa lokala omständigheter. 
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Böhmen har varit den Europeiska trakt, der man 

frän äldsta tider trott Sidensvansen äga sitt tillhäll, och 

derifrän han tidtals gör sina utflyttningar tili Södra Europa, 

Tyska orterna, Norra England och Skandinavien. Kring 

Petersburg, Moskow och andra stallen i Ryssland är 

vintertiden ingen fägel allmännare; men parningstiden 

beger han sig tili Arktiska cirkeln. I Sibirien är han lik- 

väl sällsynt, ehuru Bell under sina resor sctt honom kring 

Tobolsk i December. Pä somliga orter alldeles okänd, 

hafva under de vidskepligare äldrarne, da talrika svärmar 

af sädana fäglar oförmodligen visade sig, de samma biif- 

vit ansedde säsom hotande spädomsmärken för en annal- 

kande pestsinitta. Italienska tideböckerne, som bevarat 

minnet af den jordbäfning och vattenflöde som timade 

kring Ferrara i5jt, anmärka äfven ankomsten af en myc- 

kenhet Sidensvansar, hvaraf allrnänheten oklokt förutsäg 

en harjande farsot. Men sjelfva Aldrovand som lefde just 

i det skumma tidehvarfvet, anför som ett skäl mot samma 

fördom, att lika talrika skaror visade sig i Bologna vid 

Kejsar Carl 5:tes kröning, utan att nägon smittsam kräm- 

pa sedermera inträffade. Ocksä i552, da dylika fäglar 

samlade sig i nejderne af Mayntz och Bingen tili den 

mängd att snön deraf förmörkades, ansägs det af hopen 

för ett underverk, och man utgaf flera biider pä fägeln 

utan namn, som af ett okandt slag. 

Det är otvifvelaktigt att Sidensvansarne Hytta under 

sommamraTraderne tili vissa nordügare trakter, t. ex. som 

Frisch pästär, tili Tartariet, och att de der söka ihäliga 

klippor tili nasten för deras tilikommande afföda. Rätt 

säkra uppgifter sakna vi likväl ännu om detta förhällande. 

Det är emedlertid om vintrarne som de visa sig skocktals 

pä mänga stallen i Europa äfven som hos oss. Bär af 

rönn, enbuskar, nypon m. fl. äro dä deras begärliga 

föda, bland bvilken torkade drufvor ocksä räknas, som 

gifvit Ursprung ät namnet Ampelis. Andra trädfrukter, 

äplen, mandlar, tallkottfrön sägas dessutom tjena dem 

den blidare delen af äret säsom närande ämnen. 

De äro sällskapslika fäglar, hvilka aldrig finnas en- 

samma, och man tillägger att de af naturen visa hvar- 

andra en särdeles vänlighet, i det de dela födan icke 

endast makarne utan hanar och honor äfven sinsemel- 

lan. Men deras fysionomi förräder brist pä den liflighet 
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och gvickhet sä utmärkt hos mänga andra af fägelskaran; 

kanske torde ock tillmälet af dumhet kunna med skäl till- 

egnas dem. De synas ofta sä obekymrade om de försätliga 

snaror som redan fängst nägra af svärtnen, eller om det 

skottet som nyss gjort ett antal liflösa, att de i ogon- 

blicket infinna sig pä samma stalle, der nya faror vänta 

dem. De lata under allt detta höra ett qvitter, nästan 

ljudande: Ziziri, hvaraf de kanske pä vissa stallen bära 

namn af Zinzirelle. 

De äro lätt fängade och bü snart tama. I bur födns 

de med bär och frukter. Korn och frön förtäras icke sä 

gerna, och kött mottages blott i högsta nödfall. Men det 

är icke sängstämman som skulle ge dem anspräk pä den- 

Da omvärdnad: endast det verkligen vackra ntseendet sorn 

naturen tyckes gifvit dem tili skadeständ för deras mindre 

lifaktighet. 

Sidensvansen har blifvit räknad bland läckerheterne 

pä bordet, ocb har af somliga, mä hända, ej alldeles 

billigt, fätt företräde framför Trasten, som utgjorde ett 

af de utvalda faten för storätare bland Romrarne *). 

Tab. förestälier fägeln hälften sä stör som i naturen; 

*) Inter aves Turdus, si qui me jadice certet 

Inter quadrupedes, gloria prima iepus. 

Martlal. 

Hil melius Turdo . » 

Ho rat. 
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GRÖN TRÄDGRODA. 
RANA arborea. Hasslefrö. Pa Fr. Raine Verte. Pä 

T. Gemeine — Grüne Laubfrosch. 

Kröppen är slät, men pa undre sidan smaknot- 

trig. Framfötternes tar äro fria, de bakres 

halflyckte; men alla platta och rundade i än- 

darne. 

Linn. Syst. nat. cd. Gmel. t: 3. p. io54- — Faun. Sv. p. ISO. CI. 

3. Amphibia. Ord. 1. Reptilia. — Retz. Faun. Sv. p. 286.— La Cepede 

Hist. nat. des Amphib. ßechsC. Übersetz, a. p. 397* c> 32, f* 2> 

d’Aubenlon Encycl. Meth. — Schneid. Hist. Amph> Fase. 1. p. i53 — Blu- 

menh. Handb. der N. G. s. 286. — Sturms. Deutsch!. Faun. 3 Abtheii. 1. h. 

— Schrift, der Beri. Ges. Nat. fr. 9. 194. n. 6. — Rcesel. hist. Ran. p. 37- 

t. 9—11. — Laurent. Amphib. 27. 3tc. —Hermann obs. Zool. p. a55- 

De i naturen skiljaktigaste djur likna ofta hvarandra i 

lefnadssättet. Draken, Legvanen, Basilisken bebo skogar- 

ne, och välja deras boställen i träden, emelian hvilka, 

äfven längt ätskilda, den vingade ödlan svingar sig med 

fägelns hastighet; Grodorna, som närma sig tili fiskarne i 

mer än ett afseende, kunna ocksä vistas med dem i sam- 

ma element, under det att somlige af dem tidtals dölja 

sig i skogens toppar. Tvertom gifvas Legioner af fäglar, 

som vinglöse bebo de vida hafven, bell genom dykande 

mäla djupet af de rymder, vid hvilkas yta de äro i följe 

af daning och egenskaper liksom fjättrade. 

Vid beskrifningen af den ätliga Grodan (N:o i5.) an« 

mävktes slägtets delning i flera famiijer, hvaribland de sä 

kallade Trädgrodorna äfven utgöra sin, under namn af 

Calamitce eller Hylce. Frän egentliga Grodor och Paddor 

skilja de sig med slät kropp, stundom brokig af lysande 

färger, och mycket afsmalnande vid lären. Deras bakben 

äro ganska iänga och alla tarne med rundade, platta än» 

dar (riaglar) försedda. Det är med tillhjelp af dessa och 

den klibbiga vätska de utsila, som djuret, sökande den 

fristad som naturen bestämt för detsamma, uppklättrar tili 

toppen af de högsta träd, och fästad under de gröna löf- 

ven njuter der en svalkande skugga mot solens heta strä« 
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lar, särdeles emellan vändkretsarne, hvarest de Ileste af 

familjen gifvas. 

Den gröna Trädgrodan är den enda arten, som vär 

verklsdel (Britiiske öarne undantagne) äger, likväl icke en- 

samt, ty Catesby anfÖr herine sasorn inföding i Amerika , och 

Meriana bland .Surinams natur-alster. Kanske finnes honock« 

sä i Afrika. Hon är säledes ai de fätaliga cljuren med vidsträck- 

tare rättigheter att bebo jordklotet. Istorieken ger hon vida ef- 

ter de öfriga Europeiska allmänna, och hinner aldrigtilf den af 

en sädan 5-ärs gammal groda. Hufvudet är kort, af lika bredd 

med kroppen, framtill endast litet smalare, med rundade 

kinder och utstäende ögon, som äro svarta med guidgul 

stjerna. Kroppen bar nästan en trekantig form , ofvanpä 

kullrig och inunder fiatare. Pä framfötterne, som äro kor- 

ta , hnnas blott 4 tär, men 5 pä de bakre, som äga cn> 

ovanlig längd. Färgen utmärker ocksä denna Trädgroda 

frän andra af sitt slägfe. Ofvanpä synes hon lifiigt grön, 

och pä undra sidan blekgul med smä hvita knottror. Ha¬ 

ltens strupe, som kan mycket utvidgas, är deremot brun- 

aktig, äfven som fötterne inunder hos begge könen. Pä 

livardera sidan löper öfver ögat och framdeleh ända tili 

buken och bakfölterna en svartbrun eller viofet-rrrfld, om- 

kring hvilken den för öfrigt gröna färgen stöter i höggult, 

eller iiknar silfver. En annan nägot blekare gär frän öfra 

käken tili frambenen. Mellan tarne synes endast pä bak- 

fdlterna nägon del af den hinna, som ökar förmägan lios 

andra Grodor att sirama, Iivaremot tarne pä denna, är- 

nad tili ett olika lefnadssätt, äro mot ändan liksom med 

köttiga, runda och plattade nagiar försedda. 

Heia sommaren ha Trädgrodorna deras tillhäll i Irä- 

den, vid hvilkas grenar de i följe af sin klibbiga kropps- 

yta och den lika beskaffade vätska, söm uttränger frän tä- 

ändarne, med Iätthet fasthälla sig, äfven pä undra sidan 

af de glattaste blad. I större och bergaktiga skogstrnkter 

Jfinnas de likväl sällan, utan snarare i Öppna Iundar af löf- 

träd, äfven som i trägärdar och lefvande häckar. Man blir 

dem dock sällan varse hos oss, utom i de Södra landska- 

pen. De hoppa sä mycket beqvämare och snabbare, som 

deras bakfötter äro jemforelsevis längre. Behändigt fjytta 

de sig frän gren tili gren, mellan de gröna bladen, för 

att, efter sin natur med utsträckt tunga, fänga den insekt 

som näkas dem; och under det de göra alnsvida skutt, 
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löpa de icke fara, att förlora fastet pä den veka grenen 

eller det hängande löfvet. Rörelser som utan tvifvel skulle 

synas förunderlige för dem, som icke känna de organer, 

bvarmed dessa djur äro begäfvade. 

Likval icke alla ärstider söker Trädgrodan dessa högt- 

belägna bestallen. Verkligen af Amfibisk natur Jeder hon 

sitt Ursprung frän ett element, lor hvilket hon älven är 

organiserad, och der henfles aflöda skall börja sin vareise 

och Finna sin första näring. Det var ända en tid, när man 

trodde, att det fans Grodor i skyn, hvilka vid stormar 

nedlollo, och likasä rommen i Maj mlnad, hvaraf Träd- 

grodor framkommo *). Vi veta nu bättre, att det är i 

valtnet, liksom i'ör Grodor i alhnänhet, som parningen 

förrättas i Maj och Juni, da en blidare lull lockar de gift- 

vuxna makarne ur dyn, dit de om hösten begifvit sig, 

för att der, likt slägtet, stelnade bortslumra vintermäna* 

derne. I Tyskland har man sett dem i synnerhet välja de 

stillastäende vattenpölar, som ofta Hnnas inom sädesfälteH. 

Oth n ir nu parningstiden är inne, som allticl timar sedan 

Fröerne slutat, visa de sig tusentals under hanarnes bestän- 

diga qväkande, hvarvid desse utblasa deras gulbruna strupe 

som en kula , nästan sä stör som heia kroppen. 1 lugnet 

al den tysta naiten höres ljudet Hera fjerdingsväg omkring. 

Honorna äterytlra knappt nägot, älminstone icke stärkt late. 

Parningen foregär pä lika satt, som vi redan beskrif- 

vit den hos den ätliga Grodan. Hanens famntag äro dock 

mindre väldsamma, han fasthäller sig endast med fram- 

fötterne intry kte under honans armhäl. Ofta bär hon nu 

sin börda under vatinet, ntan att pä läng stund ater synas. 

Hersel, som med en sann forskares öga betraktade dessa 

djurens hushällning, anmärkte under detta tillständen besyrt- 

nerlig spännirig och hvälfvande rörelse inom honan, lik¬ 

som af en fr am man de kropp, änrju mer synbar da rom¬ 

men visar sig, som sker pä a:dra eller 5:dje dagen, eller 

stundom mycket tidigare. Genast efter dessa fortplant- 

ningsvärf, öfverge grodorna icke deras väta hemvist; wen 

i man som ärstiden förskönas, skiljn de sig smäningom 

derifrän, och skingra sig kring gräsmarken, för att här- 

ma fäglarne och göra sin sommarvistelse i träden, tills 

kylan tvingar dem ater att intaga deras vanliga vinter- 

qvarter. 

*) Libavius Batrach. 2. och eher lionom Paracelsus. 
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Trädgrodans egg eller rom är mindre och af klarare 

utseende än hos Fröerne. Den är pä lika satt omgifven af 

ett slem-ämne. Sjelfva eggets tilltagande och utveckling 

samt larvens förändringar likna deras vi förut upptecknat. 

Efter a:ne mänader äro ungarne först utbildade, hvilka, 

sä snart de vunnit styrka att bruka benen, lemna den 

sumpiga födelseorten och begifva sig tili skogs. Deras färg 

är nu svartgrä, och denna förändras icke, förrän efter den 

tiden dä de begynna att para sig, hvilket icke sker förr 

an de äro 4 ärgamla. Det är dä, som hanen börjar att utspän- 

na sin haJsbläsa och att qväka, ett säkert tecken, som Rcesel 

säger, att han hunnit manbara äldren, och en lika läng 

tid fordrar ocksä honan, fastän utvertes tecken dertill saknas. 

Efter parningen mörknar färgen och bür först svartgrä, sedan 

rödaktig,derefter blä eller blägrä,smäningom gulgrön och slut- 

ligen lifligare eller heltgräsgrön, utom de bifärger päkroppen, 

hvilka ofvanföre omtalas. Emedlertid är den gröna färgen 

jiagot föränderlig, äfven hvar 5—6:te dag, hvilket ofta be- 

ror af hudens tätare ombyten. Den mängd knottror hyar- 

af underlifvet betäckes, äro heit hvita, och icke annat an 

smä körtlar, som hysa en skarp vätska, hvilken svider i 

ögonen om den händelsevis skulle inkonuna. 

Insekter utgöra djurets sommärföda, och det är icke 

obehagligt synämne, att betrakta sättet huru denna er- 

hälles. Grodan lurar pä sitt rof, liksom katten pä mössen; 

sä snart hon fätt det i säkert sigte, skjuier hon med blix- 

teris fart pä föremälet, äfven wer än i aln aflägse, och 

med sin klibbiga tunga fängar det. Trädgrodan är icke 

skygg eller %r den, sorn naI^as henne. Om detta är just 
ett bevis pä dumhet, större än hos hennes slägtingar, som 

Reese/ synes tillägga henne, lär icke med vissliet kunna 

afgöras. 

Under den tiden dä hon vistas i träden, plär hon ic¬ 

ke sällan genom sitt ofta förnyade late gifva sig tillkänna. 

Detta liknar ett slags skällande, men med nägon klang 

likt bjellrorna i ett slädparti, när mänga utgöra choren. 

1 de vartna klimaten, säsom mellan Tropikerne, är ingen 

ting allmännare än denna skogsmusik, mest under regn- 

tiden, efter solens nedgäng om aftnarne. Ofta är det ljud, 

som Hera instämma, sä stärkt, att 2 personer, som fär- 

das genom den skumma trakten, knappt höra hvarandra, 

och detta förenadt med vissa stora landtkrabbors skallran. 
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'de rorelser under träden, och lysfiugornas blinkande flygt 

genom den mörka lüften, kan icke annat än förvana den, 

som ovan vid sädana uppträden, händelsevis fär bevitt- 

na dem. 

När Trädgrodorna qväka, ans es det pä somliga stallen 

säsom ett förebud tili regn. För att äga ett sädant lefvande Hy¬ 

groskop, künde blott en hangroda af detta slag forvaras 1 

en öfver en grön grästorfva ställd glasklocka, och beqvamt 

födas med flugor, mygg och andra insekter, afven som 

temligen stora fjärilar/ Hon är da heia sommaren igenom 

en säker späman, fastän den förkunnande tonen alldeles 

icke är Trastens. En man i Breslau värdade en Trädgrod« 

i Hera är, och hon lefde ännu i det ättonde, da hon för 

brist af vanlig näring aftynade och dog. Hermann anmar- 

ker äfven det nöje nan hade, att se en sädan som han 

förvarade, midt pä dagen räcka sig, gäspa, samt skubba 

nosen och bakdelen med fötterna, eher de daggande dju- 

rens vana. Fästad perpendikulärt pä sidan af glaset, tillät 

hon ofta flugorna sätta sig pä hufvudet, utan att röra dem, 

da de vid annat tillfälle med hennes hastigt uträckta tun- 

ga uppslukades. 

Yissa roffäglar, säsom hökar, falkar m. fl. kunna an- 

•es för dessa djurens fiender; men naturen har länat dem 

försvar medelst hastigbeten af deras rorelser, och genom 

likheten af deras gröna yta med de blad, under hvilka de 

sorgfälligt dölja sig. 

Det har varit en gammal inbillning, att Trädgrodor 

äga kraft att minska besvärligheten af bandsvett. Man räd- 

de, att hälla en sädan i hvardera handen, tills djuret om- 

sider dör, hvarigenom olägenheten skulle öfvervinnas. 

Tab. — Fig. i. En yngre groda , sittande pä ett Ek- 

löf. — 2. En fullvext hane med utspänd halsbläsa. — 3. 

»Skelettet. •— 4* En hakfot. — 5. En fram/ot. 
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NEINÖGON-SLÄGTET. 

PETROMYZON. PS Fr. Lamproye. Pä E. Lamprey. 

Pä T. 'Neunauge, 

IN'aturen af fiskarnes skelett, mer eller mindre härdt tili 

sitt ämne, hänvisar tili den allmänna fördelningen i ben. 

och broskaktiga. 

De förre utgöra det största antälet aP hafvets invänare 

i de Herta slägter bland fiskarne. De seduare, hvilkas 

muskeHasten äro brosk i stallet for ben, och i vissa af- 

seenden likna Amfibierne, hafva tidtals blifvit satte i klass 

med dem, och kallade Halfßskar (Nantes). 

Vär samtids Ichtyologer, ledde af säkrare grundsatser 

rtödde pä den inre hyggnaden af djurens kroppar, hafva 

likväl genom förnyade granskningar, funnit naturenligare 

att äterföra dessa misskände tili Fiskarne, med hvilka de 

ofverenskomma i det allmänna af kroppens form, och 

annu mer genom bristen af verkliga Iungor. 

Desse sä kallade Halfßskar innefatta Hera slägter, 

hvilka äfven sins emellan genom förhällandet af respira* 

tions-organerne äro ätskilde. Artedi, som med oförlikne- 

]ig ifver forskade i fiskarnes historia, sökte forst af all« 

att pä ett vettenskapligt satt beslämma deras rangordning, 

pä hvilken äfven de ofvannämde af honom anfördes under 

tvenne afdelningar, hvaraf den förra borde innefatta Fiskar 

med benfria gälar och kallades Branchiostegi, och dert 

sednare sädane hos hvilka fenorna voro egenlligen brosk- 

dktige och benämdes Chondropterygii *). 

*) Ho* bäda ordningarne äro gälarne icke synlige, som pä fiskar af de 

öfrga. IST am net Branchiostegi innebär denna betydelse neml. med 

täckta gälar; och Chondropterygii, fiskar med fenor af broskaktig 

nalur. Begge «akna dock det sanna uUrycket af fdremalens rätta 

förhällande. Hos begge är bensubstansen elier diorskelettet brosk- 

aktigt, afvensom gälarne dolde. — Bloch, for att undvika svarighe* 

ten Jörenar dem alla under en »fdelning: Knorpelfische (Carfilagmei). 

Cuvier ater, som behäller Artedi ordningar, delar de derrill hörande 

Broskfiskar i den. t. med aiidhäftade gälar och komnia vissa Am* 

fibier närmast, ocli 2. med fria gälar. Retzius ändteligen, som a 

gälarne, antingen dolde eller bara, antagit hufvudindelningen af fiskaj- 

ne, uppställer de fürra under ombytta namn i 1. Chondroidei, 

äga bara anclhdl, och i Enchelares, hvilkas gälar med anvuxna 

lock betäckas. 
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Manga följande Skriftställare hafva brukat denna in« 

delningsmetod, ehuru de olika förkiarat den, som troligen 

torde framdeies i somliga hänseenden kunna förbättras. 

Neinögori-slägtet, lörsedt med doida gälar och öppna 

andhäJ, räknas tili de sistnämda (chondropterygii). Ensamt 

bland alla hskar, äga de 7 gälskifvor pa hvar sida, samt 

lika mänga öppningar eller andhdl, jernte en midt pä 

hufvudet emellan ögonen för det insugna vattnets utlopp. 

Skelettet alitid broskaktigt äger ryggraden utan sidoben 

eller hvassa uttkott. Kröppen är pä längden utdragen, 

trind liksom Alens, utan fjäll, men slemfull och slipprig 

pä ytan, och har endast tvenne ryggfenor utan nägon vid 

brüstet eller buken. Munnen sitter mot ändan af hufvu- 

det pä längden under detsamma ; den är rund och danad 

att dermed fastsuga sig vid klippor *) och andra föremäl. 

Fyra äro de arter som höra tili vär Fauna. Den för- 

sta eller största af dessa, Hafs- Neitiögon (Petromyzon 

marinus) fordrar en särskilt skildring, som framdeles tor¬ 

de förekomma. De öfriga böra nu anforas, och 

1. ÄLLMÄNT NEINÖGA. 
PETROMYZON FtuviATius. Nättirjg, Pä F. NaTik- 

jainen. Sitmn. Pä E. Lesser Lamprey. Pä Fr. Petit Lain~ 

proye d'eau douce. Pä T. Neunauge, Brihe. 

Pä D. Negenogen. Pä N. Steensue. 

Den bakre ryggfenan är hornig. Kring mim- 

Öppningen finnes endast en rad smä tänder 

utom de inre större. 

Linn. Syst. Nat. ed. Omel. 1. 3. p. i5i4- CI. 4. Piscbs. Ord. 6. Chon- 

droplerygii. — Faun. ’Svec. p. 290. (Amphib. Nantes.) — B.etz. Faun. p. 

3o3. — Artedi Icluyol. gen. 64. Syn. 89. sp. 9g. r- Bloch Fisch. Deutschi. 

‘3. p. 4i. t. 88- h X. — Penn. Britt. Zool. 5. p. 79. t. 8 f. 28. — Cuvier 

Tabl. <'lcm. p. 3n. — Bomare Dict. 6. p. —Juvelim om Neinögons- 

fisket i Osterbönen. Stockh. 1772. 

K-roppen är 9—15 tum läng, smal och trind, men Iitet 

sammantryckt, särdeles mot stjerten. Hufvudet är i syn* 

*) Häraf namners Ursprung: Petromyzon a lambendo petras. Det pa 

Hera spräk brukliga af ögonens inbillade antal, härleder sig frän de 

7 andhälens orätta beräknande ä ömse sidor tillika med hvardera 

ögat, samt öppningen ofvanpä hufvudet. I Japan, hvarest Neinügon 

dfveij skola Annas , utlemnas den sista i räkningen, och de kaJIas der 

Jaatz me unagi, som betyder en fisk med 8 ögon. 
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nerhet trindt, ehuru nägot afsmalnande. Bäde ryggen och 

buken äro kallriga, den förra bläivart, den sednare nästan 

silfverhvit och glänsande, hufvudet deremot stöter i gront. 

Längs efter kroppen ses nägra krökta tver-ränder, äfveü- 

sora" en blind iinie Främst pä sidorna. Munnen, som sitter 

icke ytterst pä hufvudet utan framät, är vid, plattad och 

rund, utan käftar, men hopdrages och vidgas efter djurets 

behof att fastsug« sig. En rad mycket smä tänder sitta 

just kring omkretsen af munnen, inorh hvilken ofvantid 

en annan rad af lika sinä tänder finnas, jemte 6 i spetsen 

klufne ä ömse sidor. Nedantill äter upptäckas 2 aflang« 

ben pä tveren, hvardera med 7 fina tänder försedde. Ö- 

gonen vid hufvudets sidor, äro sma och runda med ent 

silfverfärgad Iris., Utom nägra knappt märkbara punkter 

nielian ögonen och munnen, ses, nägot framom de forst- 

nämda, en enda öppning elier häl, som ieder bakät och 

förenas med respirationsorganerne, hviika icke egentligen 

likna fiskarnes, utan äro 7 innantill pä hvar sida liggande 

«na röda kroppar, alla ätskilda, ehuru tätt fÖrenade, och 

omvecklade af en gemensam röd hinna: de ha alla sina 

runda Öppningar elier Iufthäl (Spiracula) utät sidorna i 

en rad pä iängden under hvart öga. Sä väl genom de*« 

sa som det ensama röret ofvanpä hufvudet, ingär och 

uttränger vattnet tillika med lüften, — Alla fenor saknas, 

utom tvenne vid bakre delen af kroppen, hinnaktiga och 

mjuka utan bensträlar. Den främre är «undre; den efter- 

sta stracker sig, uncfer utvidgandet af ett hörn baktill,än* 

da tili stjerten som den alldeies omger i stäliet för stjert- 

fena, och slutar vid arms. Ingen sidlinie synes, u!om 

nägra ätskilda punkter, märklige pä de lefvande. Blott en 

enda tarm , rak och smal, löper ratt fram frän den aflän- 

ga magen liggande mellan Juftorganerna, tätt bakom stru- 

pen. Honans eggstock, enkel men delad i mänga flikar, 

och fylld med otaiiga hvita romkorn, är fästad vid ryggra- 

den. Pä Hanen äro sädesbläsoma längs efter bnken ut- 

dragna, mängdelta och rödietta. Lefren är ator och en¬ 

kel samt rödgul, och hjertat med sitt utmärkt stora öra 

omgifvit af en broskaktig hvit hinna. 

Denna fiskart förekommer i mänga Europeiska sjöar 

och Hoder, och om Fennin icke misstagit sig, skall den 

ocksä finnas i Södra Amerika säsom i Surinam, och enligß 

Kampfer äfven i Japan. I vär verldsdel är den ganska 

ymnig i Preussiska länderna samt Pommern, och likasä i 
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England. Vi sakna icke heller densamma hos oss; i syn- 

nerhet träffas den i mängd längre upp i Botniska Viken. 

I Mars och April mänader skynda Neinogonen ur sjö- 

arne ned i Hoderne, der de under den dä infallande lek- 

tiden lemna deras rom eller egg nära stränderna mellan 

stenar. Om hösten gä de äter tillbaka derifrän de om 

raren kommit. Under allt detta lct'va de af vattenkrak, 

flskungar och letnningar af djnrkroppar; men tjena ocksä 

i ordningen tili vanlig kost f'ör Malen (Silurus glanis). Sä- 

som mycket seglifvade, do de icke pä fiera dngar, sedan 

de blifvit flyttade nr deras element. Äfven vintertiden 

fängade och stelnade, lil'vas de pä nytt när de i kallt vat- 

ten upptinas. 

Det är svärt att säga hvad älder Neinögon upphinna. 

Säkert fordra de 5—6 är, innan de äro alldeles utvuxne, 

hvilket är redan mycket mer än Bomare uppgifvit, dä 

han, förmodl. gissningsvis, säger dem blott bli 2 är gam- 

la, och har säledes detta Iika trovärdighet med samnia 

uppgift af S. Müller, som dessutom tillägger , alt honan 

aftynar och dör sedan hon släppt rornmen. 

Neinögon äro säsom ätliga en handelsvara, och der- 

före idkas längsten af dem pä Hera Ställen bäde in- och 

utrikes med mycken ifver. Hul’vudsakligen sker det om 

hösten dä fisken är fyllig och romfull. I östexbotten iyc- 

kas det bäst oinkring Michaeli tiden; ty ju närmare det 

lider tili den kallare ärstiden, ju sämre blir länget. Emed- 

lertid fortfares dermed i sydligare orter ända tili Päsken. 

Om sommaren duger det sä mycket mindre som fisken dä 

befinnes smaklös och seg, och fär stundom eit siags utvex“ 

ter, samt skall äfven, enligt Muralto, pä somliga orter be* 

sväras af ett litet sjökräk, som fästadt vid dessa fiskais 

ögon, inedelst sngande gör dem blinda. 

Ifrän Kemi ända ned igenom Lappfjerds-socken i öster- 

botten liskas Neinögon med mjerdor eller sä kailade kas- 

sar och med tiuor. De förre äro danade som en kägia och 

gpras af videqvistar af 7 qvarters längd , dä frainre ändan 

blir en aln vid. Ett sprundhäl skäres päsidan iör att deri- 

genorn uttaga fisken, eller sker det genom en öppning i 

smalare ändan, der en tapp inpassas. Medelst granröt- 

ter sammanfästas qvistarne cirkelvis , *- qvarter emellan 

hvar rad. Genom tunnband af granqvistar, kailade görd- 
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lar, vidgas kassen pä det sättet, alt ett sattes vid den sma- 

Jare ändan der kassen hoptages, ett annat mxdtpä, och 

det tredje ett qvarter frän karmen. Ingangen, vanligt en 

a]n läng, göres trattlik, äfven af vide'qvistar. Kassen bor 

äga den täthet alt lillfiugret ej kan införas, ty f& Nemogon 

endast sticka ut stjerten, sä tränga de sig latt igenonu 

Kassarnes storlek kan likväl vara olika, efter de stallen 

emellan stenarne der de nedsänkas. Det är en vanhg in- 

billning i orten alt virket tili redskapen, skuret i ny,^ fi- 

skar bättre, an det som tages i nedanet, Tinorna goras 

af bräder, fyrkantiga, spetsade riiot ena ändan, samt med 

smä Iiäl rundt omkring. Ingängen har lika skapnad, och 

begge hopfogas med spikar. Dessa sednare fiskedon bru- 

kas ocksä som sumpar, för tillgängen af lefvande Neinö- 

gon om vintren, tili bete pä krok efter lakar. Kassarne, 

äfven som Tinorna, utsättas i strömmar emellan stenar, 

hvarest vattnet f-aller med nägon häftighet, och fästas der 

vid nedslagna pälar: eller göxas ett slags broar jemtefors- 

arne der kassen bindes vid % stolpar med tverträn, öfver 

och under densamma, utom ett ölverst, som sammanhäl- 

ler stolparne, och hvarvid ett stärkt band fästes, för att 

dermed fastgöra kassen vid brostockarne. Der strömmen 

är stridast, gä Neinögonen mest. Kassen bör stä stadigt 

och jeint pä bottnen , fielst nära jordfasta stenar. Emel¬ 

lan sädane sättas ock tinorna med stolpar omkring, i syn- 

nerhet vintertiden. Fiere sättas ocksä tillsammans, om stallet 

sä tilläter. När höstflod infaller och det är nedan samt 

regnigt väder, är detta fiske i synnerhet gifvande, men 

deremot ganska obetydligt, när mänen lyser eller norr- 

sken visar sig. Det är ocksä ett nattarbete, ty om dagen 

försökes det utan framgäng. Men i förstnämde tjenligare 

fall, har man icke säilan sett sädan mängd tränga sig i 

kassen, att tvä personer med möda kunna upplyfta ho- 

nom, om han är nägot vid och strömmen stark. Det for¬ 

dras derjemte skicklighet att vittja redskapen, emedan 

Neinögonen, säsom hala och slingrande, lätt kunna förloras. 

Neinögon aro en i allmänhet begärlig föda. Deras 

Uött är väl icke fett, men sött och smakligt, ehuru det 

torde icke kunna anses för ett af de mest lättsmälta. Fär- 

ska kokade och med smorsäs tillredde, eller stekte för- 

täras de med olja, ättika, peppar och persilja säsom en 

god rätt. Pä landsbygden, der de fäs i mängd, torkas de 

beströdde med litet salt samt stekas pä halster. AUinogen 
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kokar äfven sadana torkade, med gryn och rofvof. Piök- 

ta försnljas de ocksä &f Kemiboerne marktals. Bästa sät- 

tet likväl att tiilreda dem för längte bruk och föryttrande 

tili afiägse orter, är att sylta dem, som sker pä töljande 

vis. Genast eher fängsten gnides fisken xnellan händerna 

med aska, för att borttaga den slem och svartakliga färg 

som betäcker den, da han sedan, sköljd i vatten, blir 

blank som. silfver. Derefter afskäres hufvudet och stjerten, 

tarmen utdrages, och fisken beströs med nägot Lünebur¬ 

ger salt, hvari han ligger ett halft dygn. Saitets mängd 

bör dock vara mättlig, emedan smaken eljest förloras äf- 

ven som färgen. Nu stekes fisken pä halster och inlägges 

i kaggar hvarftals med kryddpeppar, stotta kryddnegiikor, 

karderrmmmor och lagerbärsblad, och stark ättika öfver- 

gjutes, hvarefter nagon tyngd pälägges. Sä tiilpackad, 

igensläs kaggen; men genom ett pä sidan gjordt svickhäl, 

päfylles mer ättika efterhand. Detta är sä mycket nödi- 

gare, som da ättikan minskar sig, fisken snart härsknar, 

men väl skött och hnndterad kan länge tili bruk förvaras. 

I Tyskland, Markbrandenburg och Pommern, användes 

en lika metod. Detsamma sker äfven i England, der Nein- 

ögon finnes tillika med det stora slaget, i Themsen, Se¬ 

vern och Dee floden *). En stör mänglT säljes ock tili 

Holländarne säsom bete vid deras kabeljo-fiske. Pennant sä- 

ger, att öfver 45o,ooo blifvit säldeinom en och samma ärstid, 

tili 4° sh. st- tusendet. Äfven tili bete för Buttor (Pleuro- 

riectes Rhombus), sälja fiskrarne pä Themsen ärligen tili 

Holland för 700 pund st. I Curland uppdrages en myc- 

kenhet Neinögon i vissa floder vintertiden med nät, som 

läggas under isen genom de derpä huggna vakar. Fisken 

jjedpackas sedan i snö, för att vidare försändas. 

*) Detta eller HafsNeinögon, äro i synnerhet mycket värderade i Eng¬ 

land för amaken. Staden Gloncester brukade förr, enligt en sekler 

gammal plägsed , att omkrmg Jultiden sända tili hofvet en stör 

Lamprey-pastey. Men historien om Engelska Kotiungarne intygar, 

att Ilenric I ät sig sjuk pä sadan mat och ai'somnade. Den förlora- 

de dock icke i förtroendet, ty Henric 4 (> England) utgaf skydds- 

bref för de fartyg, som künde hämta Neinögon för hans Gemala 

bord; och hau« eftemädare gytinade äfven fängsten genom särskil- 

ta päbud. 
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2. GÄL - NEINÖGON. 

FETROMYZON braschialis. Linal. P. Fr- Lam» 
priilon. Pä E. Pride. P. T. Qu erd er, Steinbeißer, 

Kieferwurm. Pä D. Z7as-lgle. 

Kröppen ar omgi/ven med täta ringar, och den 

bcikre ryggjenan är mycket lag och smal. 

JMunnen ar tandlös, försedd tned en flik vid 

kanten ä Ömse sidor. 

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. i. 5. p. »5*5. — Faun. Svec. p. 291. * 

Retz. Faun. p. 5o3. — Bloch Fisch. Deutschi. 3. 45. 1. 86. f. 2. — Pen- 

nant Britt. Zool. 3. go. t. S. f. 29. — Hermann Obs. Zool. p. 291. 

Sä väl som i Tyskland, England och Frankrike finnes 

ocksä denna arten längt upp ät Norden, i flere strömmar, 

säsom i Dalelfven, der den träßas ytnnigt, och i elfver 

som härkomma frän andra sidan om Polcirkeln. 

Djuret liknar nästan en spolmask, afsmalnande liksom 

denna ät bäda ändar, och är 4—6—7 tum i Jängden. Kröp¬ 

pen är hek trind och omgifven med tätt jemte hvarandra 

sittande tverringar, samt utmärkt inunder med en Jinie 

som löper frän munnen tili anus. Färgen är grönaktig pä 

ryggen, men stöter nägot i rödt pä sidorna. Buken är 

deremot hvitare; men förnämsta skiljemärket bestär i nmn- 

nen söm är alldeles utan tänder, läpparne äro dock ä öm¬ 

se sidor bakät nägot utvidgade, hvaraf liksom en Jiten 

flik pä sidorna tillskapns. Ögonen äro, ehuru smä, likväl 

ganska tydliga, oaktadt VPillughby och Ruy synas neka 

verkligheten af dem. För öfrigt äro fenorna ganska sma- 

la och knappt en linie breda. 

Under inandandet ser man huru de 7 andhälen ut- 

vidga sig och skiftevis hopdragas. Munnen stär alltid öp- 

pen, älven da jfisken icke fastsuger sig. Bakom densam- 

Di3, der kreppen är genomskinlig, synes innantill en liten 

rödaktig rörlig de), som utan tvifvel är bjertat. 

Detta slags Ntinögon älska klart, rent och sott vat- 

ten, ocii hälla sig merendels pä djupet af elfver och bäc- 

kar, der de ibland nedkrypa i sanden Jiktom Tobisen 

(Amrnodytes Tobinnus). Stundom fästa de sig ocksä vid 
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smärre stenar. Talrikast plä de infinna sig pä sädana Stäl¬ 

len bvarest Lin rotes, och ha detföre fätt allmänt namn 

tf Linälar. Deras föda bestär mest i mask och vatten-in- 

sekter, men äro ocksä parasiter, emedan man nägon gäng 

funnit dem inkrupne inom gälarne pä Lakar, pä hvilken 

egenskap det latinska specifika tillmälet har afseende. 

Ehuru Linälen i allmänhet skrädes af alJmogen, mest 

för sin masklika form, är den Jikväl ätlig bade kokt och 

stekt, och i sednare fallet med smörsäs och cirronsaft. 

I Picardie, der den af gemene inan kallas Septceil, tillredas 

pastejer af honom, hviika der anses soni en läckerhet. Van- 

ligtvis brukas den hos oss tili betepäkrok, hvarlill den är 

*ä mycket tjeniigare, soni den är ganska seglifvad, och svälgfi- 

skar nappa snarare päettlefvande agnänett liflöst lockämne. 

3. 1GEL-NEINÖGON. 
PETPiOMYZON planeri. Stensugare. Pä T. Kleina 

Neunauge. 

Kröppen är försedd med täta och fma ringar, 

och bakre ryggfenan är nagot högre och run- 

dad. Kring munöppningen ses utom en 

tandrad, kanten besatt med smä värtor. 

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. 1. 3. p. 1516. — P. Osbeck iK. Vett. Acad. 

Hand). 1S04. s. 181. — Bloch Fisch. Deutscjil. 5- s, 47. t. SS- f- 3. «*- 

Herr man Obs. Zool. p. agr. 

Innnn vär, i lifstiden outtröttligen forskande landsman, 

Prosten Dr Osbeck bevisade Svenska Faunas ägande rätt 

tili detta slags Neinögon, trodde man densamma endast 

finnas i Thüringen, först angifven af Prof. Planer hos sam- 

tidens storste fiskkännare Dr Bloch, som tili aktning för 

uppHnnaren bifogade det tillnamn lisken bär. I Sverige 

är han hittills ännu endast funnen i Hailand och den An, 

Stensä kallad, som flyter förbi Hasslöf, afven som i en 

bäck, benämd efter det sednare stallet. 

Fisken är knappt mer än 4 tum i längden och af en 

svanpennas eller smalt lillfingers tjocklek , trind, fastän nä- 

got tjockare omkring den öfre delen än slägtingarne, 

Munnen är temmeligen vid, med ijock kant, besatt med 

wänga emä värtort inom hviika, liksom hos den allmän- 
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na arten, en rad fina tänder vid noga päseende (men 
knappt utan synglasets tillhjelp) upptäckas. Ogonen, na- 
«ot tydligare an hos den föregäende, ha en gulaktig Ins 
med svart ring omgifven. De 7 andhälen äro synbara a 
ötme sidor ifrän ögat bortät magen, och vid de Iramsta 
af dem skönjes en pulslik rörelse , da fisken annn 
rör sig. De fina tverringarne omkring kroppen sora 
ifven denna äger, ses icke, med lätthet förrän efter hls- 
slutet. Den främre ryggfenan är Iägre än de bakre, som 
upphöjd rundar sig och sedan omger stiertspetsen der den 
hos somliga individer stadnar, och pä hvilka en liten ko- 
nisk spetsig kropp vid anus utskjuter; pä andra ater löper 
fenan fram ä ömse sidor om anus, hvarur en mindre, 
trubbig värta framtränger, hviiken, enligt Hermann, iyser 
röd af den vätska, som derifrän kan utpressas. Sannoükt 
utmärka dessa olika delar könen. 'Bloch, hvars figur före- 
ställer en af de förstnämda, tror den liila spetsiga krop¬ 
pen vara en fortsättning af eggstocken, da Hermann synes 
beskrif’va den sednare säsom hanens parningsredskap. I 
iefvande tillständ är fisken olivegrön tili färgen, inen ibiand 
jlägot Ijusare med dunklare fiäckar. 

Af naturen lika seglifvad som slägten, visar fisken häf- 
tiga rörelser heia fjerdedels timmen sedan han ombytt sitt 
vanliga element med det i en brännvinsflaska, och dör 
med öppen mun, i det stallet den i vatten är tillsluten. 

Osbeck säg flera tillsammans pä ofvananförda stallen, 
om vären och före midsommar. De voro gemenligen 
fastsugne vid nägon sten elJer groft grus. Orp en sädan 
släpptes i en stenskäi med vatten, fästade han sig ocksä 
vid dess sidor, äfven vid sjelfva banden om den närmadeS 
honom. Som han nierendels sitter fast vid stenarne, ge 
folket i Haliand honom namn af Stensugare, liksom Lin- 
älen kallas Steinbeisser i Schlesien. Emedlertid torde lik- 
heten med Iglar, i sättet att fästa sig vid främmande äm- 
nen, rättvisa det nu gjorda Svenska benämnandet. 

Om nägon nytta kan vinnas af fisken säsom födämne, 
är ätminstone icke hos oss utrönt. Osbeck misstror det 
ätminstone icke, och Bloch jemi’ör honom ior öfrigt med 
allmänna Neinögon. 

Tab. — Fig. i. Ett allmänt Neinögon. — Fig. 2. Ert 
Linäl. — Fig. 5. En Stensugare. — Fig. 4* Särskilt kon af 
densamma. Alla i naturlig storlek. — a. hufvudet af en 
Linäl. — b. af Stensugaren, begge forstorade., 





35. 
SANDPILL-SLÄNDA. 

MYRMELEON formicarium. 

Spröten äro klubblika. Vingarne genomskinliga 
med mörka nätlika adror, skittande; en hvit 
fläck sitter mot ändan vid yttre kanten af dem. 

Larven: Sandpill. Myrlejon. P. F. Kusiljas Lejona. Pa 

Fr. Faurmi-Lion. Pä T. Ameisen-Raube. 

Sexfotad, med stör, eggformig och harig balg; 
snaal bäl och hufvudet forsedt med 2 ianga 

utstäende käkar. 

Lina. Syst. nat. ed. Gmel. r. 5- p- 2643. CI. 4- Insecta. Ord. 4, 

Neuroptera. — Faun. Sv. p. So3- (Hemerobius Formicaleo). — Fahr. Gen. 

Ins. 107. (CI. 5. Synistata). — Cuvier Tabl. eü';m. p. 48x. — Falisn. Op. 

1. p. 55. t. 2. — Poupark i Hist, de l’Acad. R. des Sc. 1704. p. 3ig. 8- 

— Reaumur Mem. des Ins. 6. p. 106. t. 3»—34- f- 6- Geoffr. Ins. 2. p. 

258. _ Rassel. Belust. 3. s. 101. t. 17—20. 21. f. a. — Schaff, ic. t. 22. 

f. 1. 2. 

Ju sorgfälligare betraktande somliga af naturens mindre 

märkbara alster kräfva, ju mer ädraga de sig vär beun- 

drsn, da vi hos dem upptäcka egenskaper, hvilka tyckas 

öfverträffa natursdriften och dess förmäga. Hvilande med 

blicken pä nägra af insekterna, möta oss stundom föremäl 

icke mindre märkvärdiga för deras seder och skaplynnen, 

än för Organisationen danad efter deras bestcärmnelse. \1yr- 

lejoriets historia bevisar sanningen häraf, och den har icke 

heller undgätt de klokares forskningar, fastän det icke ar 

mycket mer än ett ärhundrade som egentligen kan tilleg- 

na sig förtjensten af de upptäckter, hvilka, Iiksom om- 

klädde i en ny drägt, här blifva upprepade. 

Detta kräk hör tili Sländornas ordning (Neuroptera), 

eller tili de insekter som, utan tagg i stjerten, hafva 4 

nakna och nätädriga vingar *). Siägtmärket bestär i en. 

med z käkar och 6 mumpröt forsedd man; klubblika spröt, 

men inga knappar (stemmata) pä hufvudet, och nedb jda, 

vingar: kännetecken lämpliga tili Insekten i dess fuilkom- 

Fairicii 3:dje klass, kallad Synistata, bvilken (undantagande Libel- 

lutae «tagte bürande tili en särskilt, Unogata) innefattar ss räl de 

Linneiska Neuroptera, som Uyrnenoptera och Hera slägten af Aptera. 
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Bade tiilständ, eller da den blifvit Slända; men som det 

icke är i denna egenskap den vnnnit ryktbarhet, man sa- 

som larv, sä bör en nogare detalj anses üka intressant 

som märkvardig. 

Albertus Magnus *) är troligen den forste som om- 

talat Myriejonet och gifvit det namn, hvilket han trodde 

svarande mot det lilla djarets natur att försätligtvis föda 

sig pä bekostnad af de kring faltet irrande myror och 

skridfän. Men det var blott larven som kündes, och man 

künde under mänga sekler icke ens gissa tili dess efter 

plundringstiden föresläende förvandling, hvilken Valisneri 

och Foupart med kännares ögon först anmärkt, och hvar- 

om Reaumur och Roesel sedan iemnat föga öfrigt att tillägga. 

Utklackt ur egget börjar Jarven efter hand att. tillta- 

ga, men likväl längsammare an andra skräpukar. Vid för- 

loppet af x4 dagar är han ännu icke större an en vägglus , 

men da han i'ullkomligt utvuxit bür han ungefär 6 lin. 

läng, och liknar vid hastigt äseende en afläng spinnel. 

Hufvudet är rundadt och bredt utan inun, men beväpnaclt 

framtill med tvenne gulbruna käkar, hvassa i ändarne och 

litet inät böjde (som en kniptäng), och Iran midten tiil 

basen nägot bredare. Vid inre Kanten sestre martüga ud- 

dar eller syllika tänder, med fiera kortare emellan dem, 

äfvensom pä yttre sidan. Innantill bildas i hvardera käken 

en kanal eller balja, som omger ett trädlikt styft rör af 

iika iängd, hvarmed larven liksom pumpande suger vät- 

skorna ur det af hans käkar gripna och qvarhällna rofvet, 

emedan andra munverktyg alldeles saknas. Tätt jemte kä- 

karne sitta ofvanför z korta spröt och bredvid dem z svar- 

ta fläckar, i hvilka upptäckas 6 glänsande punkter, dem 

Rossel häller für ögon. Fiera smärre bruna fläckar samt här 

aro dessutom öfver allt spridda, ocksä pä den bakom huf- 

Tudet smalare delen eller bälen, hvilken, smäningom bre¬ 

dare, förenar sig med bälgen som har en oval form, mer 

*) Han lefde i r5:de seklet och var ganska TIten lill vexten, men fick 

«annolikt sitt tüinamn i anledning af sin, ior tiden, ovanliga lärdom. 

Han dog 1280, 87 är gamma!, och lemnade 21 ro!. i fol. af egna 

arbeten efter sig. Om Myriejonet (^Iv^pt’yjKOÄeCV , Formiealeo) Sä¬ 

ger hau: Insidiatur Furmicis animal lrucae parvae simile, in sabulo 

foveain sibi fingens hemisphserii forma, in cujus apice , quasi polus, 

foramen existit angustum, ex quo improvisns insultat formicis easque 

devorat, Strabo och Cardanus nämna ocksä nagot dylikt, hvilket 

ifven Jildrovand anför, och i seduare tider Scheuchzer. 
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platt an rund, hopsatt nf io leder, med dubbla ringar e- 

melian hvar, som ätskilja dem. Grundfärgen är rödbrun 

och askgrä, men inunder nägot blekare. Vid sidorna af 

hvar led sitta tofsar af svarta styfva här, som äro langst 

vid den öfversta. Hein ytan är betäckt tned korta här, och 

5 rader blekbrnna värtor löpa längsefter ofvanpä ^balgen, 

äfven som pä iika satt och vägvis gäende ränder pä undra 

sidan. Tre par blekgula ocb genomskinliga fötter utgä frän 

sidorna af bälen; det mediersta paret har 4 leder, det 

första och sista blott 3, likväl är det iredje starkast och 

gömdt under bälgen. I stallet lör klar slutas fotspewarnp 

stied syllika uddar. 

Sä skapad och utrustad väljer larven, redan frän sin 

första älder, sitt iiUbäll i sanden, i hvilken naturen lärde 

honom att ensam och utan biträde forma ett för hans föd- 

krok passande näste. Fä sandiga trakter, sfundom i skogs- 

brynet, i synnerhet der solen starkast verkar, upptäcker 

man här och der en större eher mindre grop af trattlik 

figur och 1—3 turns tverilnie vid öfversta omkretsen. Des- 

sa äro spar efter larven, och se här de konstgrepp han 

brukar att förfärdiga dem, För att finna ett passande Ställe 

pä ytan af d.-t sandiga faltet, kryper han först temllgen 

vidt omkring eilrr ock i slingrande riktning, liksom att 

tindersoka om nägot hinder skulle möta honom. Under 

detta gär han bakJänges, aldrig framät, och alliid med 

kroppen betäckt af sanden. Passar belägenheten honom, 

sä äterkommer han, sedan han gjort en omkrets tili stal¬ 

let der han började, och vänder s5g derpä inät, och fort- 

fär beständigt i sx iral gang tills han hinner tili medelpunk- 

ten. Nu är dä aniäggningen gjord, men som gropen för 

«ndarnälet fordrar en skäliik skapnad, sä mäste den san- 

den som vid de första färornas formerande qvarblifvit, 

bortskaffas, och tili den ändan begagnar larven sitt breda 

hufvud och i kors slutna käftar, pä hvilka han, under 

hufvudets hastiga rörelser ät sidorna, samt med tilllijelp 

af lötterna, än pä ena än pä anüra sidan, upphämtar san¬ 

den, och genast som en blixt kastar sig bakät i höjden 

och med dttsamma slänger sanden ofta qvartersvidt nr gro¬ 

pen. Arbetet fortsättes alitid utifrän inät, liksom kring ba¬ 

sen af en kägla, hvilken beständigt aftager genom den 

nedskridande sanden och slutligen försvinner, dä gropen, 

uttömd, erhäller det djup och vidd och den jemna slutt- 

aing som erfordras. Djupet är vanligt § af vid den upptill. 
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Midti denna hälighet in taget Iarven om Hatten sin plats, 

der merendels en iiten upphöjning synes, under hviiken 

han doijer kroppen, men aktar vaksamt det ögonbiicket 

nä'r olyckan för en wyra, cn spinne! eller annac ovingadt 

smädjur tili brädstupan, och der förlorande fotfästet i den 

lösa sanden, turnlar hufvudstupa i de utom sanden utsträck- 

ta och öppna käftarne af Iarven, som ända tili skelette* 

utsuger sitt rof, och strax de >ä kastar de liflösa iemnin- 

garne utom gropens gräns. Om dagen iigger han nägot 

pä sidan ned i gropen utan att viäa sig; men vid minsta 

röreise som mark es pä bi adden, skyndar han sig tili me- 

dolpunkten , alltid härtriande kräftan i gäendet, och under 

detta ses sanden yra ur gropen, hvarigenom den dels blir 

djupare, dels betager den olyckiige som infaliit, alla ut- 

vägar alt rädda sig derur. 

Heaumur och Rciesel hafva ofta sett dessa uppträden 

förnyade al; larver, som de länge bevarade i lädor fyllda 

med sand. Vid brist af färska och lefvande näringsmedel 

svälter Iarven helire, och man har sett honom ännn efter 

flera mänader bibebällen vid lifvet, utan minsta ätnjuten 

föda, eburu da mycket sammankrumpen. Under anställan- 

de af flera rön 

tili hvad grad af 

gare stallen, der sanden var grofvare eller blandad med 

smä stenar, hvilka det icke förmädde att pä vanligt satt 

med liufvudet uppkasta. Han farm da alt Myrlejonet i sä- 

dant fall framkommer alldeles obetäckt, ocli bakvänd mot 

den lilla stenen, för gumpen under densamma och med 

successif röreise af bälgcns Jeder upplyfter den pä sin rygg, 

och soker att baklanges fora bördan uppför den redan 

giorda branten. Men oaktadt han jbemödar sig hälla jemn- 

vigten genom afpassad höjning och sänkning af Jederna, 

händer det att den förloras och stenen äter nedfaüer, 

hvarvid Könnet säg att denna Sisyphi like hade tälamod 

jiog att flera ganger göra samtna försök och ge nya bevis 

af sin styvka och tiiltagsenhet. 

Sedan Myrlejonet om sommaren eller hösten börjat 

sin lefnad, förblir det i sitt Jarvtillständ ätmiristone heia 

det första äret, och kanske i trenne innan det uudergär 

sin förvandling, hviiken derjemte icke kan inträffa pä satu¬ 

rn a gang för alla, i anseende tili storlek och olika 

tid da de framkomrait. Allmännast sker det i början af 

verksamhet det künde bringas pa oländi- 
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Juni. Emedlertid när tiden dertill nalkas, «hager djurets 

verksamhet. Nu gor det sig ingen vidare möda att halla 

gropen öppen, änskont den skulle igenfalla, utan hgger 

stilla ander sanden, fastande och obekymrad om allt som 

förut retade dess rofbegär. Ingen orenlighet afgär hvarke« 

nu eller under heia lefnaden, och man har äfven icke kun- 

nat upptäcka nägot afloppsställe pä kroppen, utan det öf- 

verflödiga bortgär troligen genom utdunstningen. Kroppen 

utsträckes icke vidare, men kröker sig bäglikt tillsammans, 

sä att hufvudet ligger pä buken och käkarne röra bakde- 

len. I denna ställning börjar larven att bygga sitt hus. Vid 

yttersta ändan af bälgen ses ett smalt trindt utskott förlän- 

ga sig, hvilket under böjning ät alla sidor soker att naka 

sanden, hvaraf det ena körnet eher det andra i ögonblic- 

ket förenas genom ett spinnelväflikt ämne som utkommer 

ur larvens kropp, och af flera liksom af sanden samman- 

satta trädar, formera sig slutligen omkring larven en kula 

af en 2lödig blykulas storlek, skroflig pä ytan och af san- 

dens färg, men ini slät och skinande som hvitt silke. I en 

sädan sandknla, vanligt fästad vid nagon sten eher träd- 

iot, ligger larven oförändrad nagra dagar, men eher ett 

par veckor firmer man en puppa tillskaparl, samt larvens 

hud hopvecklad jemte henne. Inom de följande 14 dagar 

är puppan fnllgängen, dä hon med hufvudet genombryter 

sitt sandhns och uttränger ända tili brostet, hvarvid genast 

pupphuden brister och den nya vareisen framkommer, som 

lemnande sin svepning i sanden, soker en beqväm plats 

och en upprätt ställning, för att l'ritt kunna utveckla kropp 

och vingar, med hvilka, eher förloppet af en half timma, 

densamma svingar sig upp i luftrymden bland trollsländor 

och fjärilar. Denna förklarade insekt har nu icke den min- 

sta likbet med hvad den förut varit. Ett mindre aktsamt 

öga skulle misstaga den för en trollslända, men naturkän- 

naren finner snart dess ätskillnad, 

Hufvudet som Iiknar nägra af de smärre Trollsländor* 

nas, är trubbigt, svart, skinande och med nedät framstä- 

ende rann, hvars öfre läpp är rundad, bred, tver och ur- 

»upen. De yttre käkarne (tnandibulce) äro hornaktiga och 

hvassa; de inre (maxilla?) hvilande pä den nägot längre un- 

dra läppen, sammantryckte och inät hnt tandade. Tre mun- 

spröt (palpi) sitta pä hvar sida, hvaraf de bakresta och 

längsta fästas under nedra läppen och bestä af 4 leder, af 

hvilka de frärare äro läng« och klubblika, men den ytter- 
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sta spetsig. Tvenne andra sitta vid käkarne, äfven med 4 

Jeder, men trädlika; och ändtligen tvenne vid undra läp¬ 

pen* sidor, korta, hvassa, käklika och innantill ränlade. 

Ögonen äro klotrunda, stora, utstäende, giansande och 

skiftande i rödt och blätt, och emellan dem sitta spröten, 

blekgula vid lastet, för öfrigt svarta, framär ändan tjocka- 

re, nästan klubblika, men icke rundade man platta. Nä- 

got krökta, äro de ungefär af bälens Jängd och bestä af 

tritt förenade finhäriga Jeder. Kring ögonen, bakom huf- 

vudet och vid bälens början löper en biekgul rand. Baien 

är kort och krtölig samt svartbrun äfvensom bälgen, hvil- 

ken, likt sländornas, är läng utdragen och cylindrisk med 

xo Hnhäriga leder och en biekgul tverrand pä de yttersta. 

Laren äga ofvantill liksom benpiporna samrna färg. De ät 

sidorna nedböjda vingarne äro ganska tunna, hell genom- 

skinliga och vattenklara, men skiftande i grönt och violett 

och sirade med mycket fina och nätlikt utbredda svarta 

ädror, af hvilka ett par tydligare iöpa närmare den ytire 

kanten, och förenas ineuiot ändan, der en hvit ahäng Bäck 

lyser i sjelfva bräddeu af vingarne. ünder synglaset äro 

aila dessa ädror finhäriga. 

Sa danad är den SandpillsLünda som firmes i Sverige*), 

Den kan dock icke räknas bland de allmännare insekter, 

ehuru den da och dä förekommer. Pä Ölands och Gott¬ 

lands sandiga trakter och släta sandfält träffas i synnerhet 

larven cieraf i större mängd. 

Hanen är nägot rnindre än honan, som ocksä synes 

litet tjockare. Hos den förre finnes under yttersta ändan 

af bälgen en liten köttig parningsdel och nedanför den- 

samtna a smä trinda utskott eher värtor (längre och träd- 

#) Den hos flera Entomologer citerade Myrmeleon formicarium syne* 

tili arten ekild frän den von Linke beskrifvit i Fauna Suecica, säsom 

Nemerobius Formicaleo, och hvars larfs märkvärdigheter han sä lif- 

ligt tecknat i Oländska resan s. 149. Fabricii under den förstnämda 

anförda, är utan tvifvel Riaumurs, Geoffrois och Roeseis, utmärkt 

af sina brunfläckiga vingar, hvilka pä vär äro alldeles vattenklara och 

skiftande. Men von Linnes uttryck: alce nostratis abscjue maculis 

fuscis visar likväl, att han ansett begge för ett och aairuna species. 

Troligeu kunna icke flera tillämpas säsom synonymer och afbilder af 

den Sveuska arten än Raeseis Belust. 7. ax. f. 2. och Schaff- icon. 7. 

22. f. 1. a. Det är ändtligen icke omöjligt, att nlgon annan art kün¬ 

de Annas ho* oss, emedan von Linne sjelf sager att de Sandpill- 

Larver som han säg pä Färön, voro langt brokigare än de Oländska. 

Gottl. res. s. ao6. 
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lika pä de större arterna), hvarmed sannolikt makan om- 

fattas som hos Trollsländorna. Hiltills har man icke Uun- 

nat upptäcka parningssättet. Rcesel sig hos de^ af honotn 

öppnade honor smä allänga egg, Iitet tjockare at ena än- 

dan och rödaktiga tili färgen. Hvar de läggas äi annu o- 

bekant; men det är säkert alt de ge Ursprung ät Myrlejo- 

net, som skyndar att bittida öfva sin konst och sina iübrag- 

der, tills det efter naturens ordning under Siändans gestalt 

skali sluta sin bana. 

Ehuru sländ'an stundom visar sig om dsgen, latt kand 

af sin dallrande bygt, torde, som Rcesel äfven anmäirier, 

nattens lagn snarare gynna hennes rörelser. Att siuta irän 

de slags näringsverktyg hvarmed Jiennes mun är Jörsedd, 

skulle man räkna henne bland Insekternas HÖkar *). Det 

är sä roycket möjligare som manga insekter, sardeles fjäll- 

yingar, sväfva omkring i lüften under den skumma tiden 

af dygnet. Emedlertid felar oss ännu bevis pä sädan rof- 

lystnad. Hvarken Rcesel eher Rdawnur künde utforska det. 

Men den sednare ägde erfarenhet att en Sandpiil-Slända 

med synbart begär ofta mottog stycken af plommon som 

bödos lienne, och hvaraf han slntade att, ätminstone nä- 

gon del af dessa djurens föda mäste hämtas ur vextriket, 

under den korta tief som är öfrig för dem tili att paras 

och dö. 

Tab. — fig. i. föreställer eil grop, hvari larven synes 

liggande med Öppna käftar utom sanden. 2. sättet huru 

denna grop formeras, (efter Rdaumurs och Ressels figg.). 

— 3. Larven i naturlig storlek. — 4* densamrna större 

gjord och sedd ifrän undra sidan. — 5. en af kaftarne sär- 

skilt, med det deri inneslutna pumproret; mycket försto¬ 

radt. —6. ett bo, eller sandkula. — 7. detsamma sett ini 

samt puppans läge. — 8. sättet huru puppan ulkryper. — 

9. Sländan eller en hane fullkomnad, sittande i hvilande 

ställning. — 10. en hona flygande; begge efter naturen 

tecknade. — * ett stycke af en vinge, förstoradt. —■ 11. 

hufvudet, med synglaset betraktadt, för att visa mundelar- 

ne. — a. ett af de längsta mnnspröten. — b. ett af de 

medlersta. — c. de bäda innersta samt undra käftarne 

hvilande pä undra läppen. — 12. ett egg i nat. storlek. — 

i3. ett sädant förstoradt. 

*) Libellulx declantxt sunt accipitres gymnopterorum. Link. 
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PERL-MÜSSLA. 

MYA margaritifera. Pa Fr. Monte du Rhirt. Mul ett ei. 
Pä Eng. Pearlshell. Pä T. Perlen Muschel. Pä Holl. 

Paarl-Mossel der Rivieren. Pä D. Perle-migen, 

Perle skicel. 

Djuret är gräaktigt med bred fot lik en tunga. 

En liten bimuskel sitter bredvid hvar och en 

af de tvenne stora som tillsluta musslan. 

Musslan är aflang, tjockskalig med ojemn 

svart yta och afnötta knylcir (nates)j ini är 

den silfverblänkande. Kriylt ändert i hängslan 

är konisk. 

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. i. 6. p. — Faun. Svec. n. ai3o. CI. 

6 Vermiss. Ord. 5. Testacea. — Chemnitz Conchyl. Cab. 6. p. i5. t. x. 

f. 5. — Dra.parna.ud Hist. d. Moll. i52. t. io. f. 17—xg. — Cuvier Tab!, 

e’em. p. 415. —• Pennant Britf. Zool. 4* P- ®7* 43- f- 18- Schrot. 

FlussConchyl. s. 168. t. 4. f. 1. — Savary. Diction. de Commerce. T. 4. 

— Encycl. T. a5. — Bescliäfftig. Naturf. Fr. zu Berl. 1. s. 544. — Fischer¬ 

ström i K. Veit. Acad. Handl. 1759. *39> — <rissler i samma Handl. 

176z. s. 65. 

Via den afhandling som redan (N:o 18.) ar gifven onii 

ett slag af de Skalkräk, som bebo enskaliga snäckor, anför- 

des, alt ibland Blötmaskarne ocksä finnes ett betydligfc 

antal, som, i följe af felande synbart hufvud eller detta 

icke skildt Iran kroppens massa, ethällit namn af liufvud- 

löse (Acephali), hvaraf mänga äro bestärnde att inhysa 

sig i de tväskaliga snäckorna, i allmünhet kallade Musslor* 

Men som dessa äro dels skiljaktiga genom skalens an- 

tingen iika eller olika förhällande, dels innefatta sädane 

som kunna ombyta sitt stalle, eller ock under heia deras 

lefnad äro medelst ett slags kalkcement fastsittande, är 

det icke heller underligt att flera af deras djur äro hvar- 

anclra olika och dessas Organisation efter ändamälet. mer 

eller irtindre sammansatt. De äro detta oaktadt i vissa hän- 

seenden sins emellan öfverensstämmande. Lätom oss der- 

före i kortliet betrakta deras allmänna daning. 

Alla äro inneslutna i en muskulös hinna, hvilken om< 

ger deras kropp ock dubblerar musslan invändigt och är 
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dess skapnnde organ. Delta är den form sä kallade Gbr- 

dttln, pä hvars främre del nenne öppningar elJer häl fin- 

nas den ena tili vattnets och iödans moitagande ocli tje- 

nar för mon- och lnftstrupe; den andra för att uttömma 

orenligheten, och svarar emot anus. Fyra gäl-Iungor af egen 

art, ligga under gördein och betäcka djuret nästan alide- 

fes, under det de breda sig parvis öfver dess rygg, hinn- 

aktiga och tunna, sammansatta af transversela, rörlika kärl, 

hvilka tätt förenas jemte hvaramlra liksom orgpipor. Sjelf- 

va kroppen är hoptryckt, nästan oval oclt lastad vid skalet 

•f musslan genom trinda muskler, som ocksä hälla skalen 

tillhopa och slutna, men i man som djuret och snäckan 

förstoras, ändra deras läge. Bredvid enal'dessa har munn- 

öppningen sin plats emellan gäl-Jungorna. Nägra Skantiga 

flikar sitta omkring densanima framtill pä gördein, hvilka, 

genom den rörelse de göra mot valtnet, befordra det tili 

magen. Stundom förlänges denna munöp|)nirtg liksom i ett 

dubbelt rör, som äger förmaga att utvidga och hopdraga 

sig. Dess bakersta öppning synes minst, och är nttömniniS- 

redskapet; deremot den större insuger jemte valtnet de 

för djurets uppehälle nödvändiga födämnen. Pä andra si- 

dan af kroppen sesfoten, en stör mnskel eller muskulös t 

bihang, som utSkjutes eher iridrages i musslan cfter do- 

rets vilja, och tjenar dels kanhända som ett kärislo organ, 

dels att dermed hjeipa sig fort pä den sandiga sjöbotten 

eller att nedborra sig i dyn. Den enklaste fot af all« är 

den som tillhör Perl Musslan och hennes närmaste sliigiin- 

gar. Vi fä strax nämna den. 

Men bade fot och det förlängda munröret saknas aII- 

deles hos de skaldjur, som genast fr an början sitta orör* 

liga pä stallet. En och samma öppning passar för mun och 

anus, och alla deras rörelser bestä blott deri, att öppna 

Skalen och att sluta dein. 

Mussledjuren vidhänga deras skal med en, tvä eher 

flera muskler, hvilka genom sina fasten lemna intryck pä 

skalens insida. Vid forskningen af dessa naturens alster 

bör ätskillnaden af sädana marken icke uraktlätas. 

Till öppnande af Skalen bidrager egentligen Hüngslnn 

(Cardo) eller den delen af musslans kant, hvarest skalen 

förenas, ocii som liknar gängjernet pä ett lock, samt ut- 

göres dels af tiinder, dels af en brnskaklig Itinna eller af 
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bäda tiilsammans. Delta föreningsband, som i form och 

ställning lörhäller sig pä olika satt hos särskilta slägter, 

är spänstigt medan djaret lefver, men lemnar skalen öpp- 

nade efter Jifssiutet. 

Hjertat är beläget nära rygg^n, och en stor lefver 

omger magen äfven som större delen af näringskanalerne. 

Gallan mottages af magen genom mänga stnärre öppnin- 

gar eiJer porer. Hjernan tilJskapas af 2 nerfknölar hvilka, 

förenade sins emellan genom 2 länga nerfsträngar, ge upp- 

hot ät alla de öfriga nerverna i kreppen. Hvarken syn, 

börsel eller lukt kan tillegnas dessa hul'vudlosa varelser, 

som, kanske de flesta, i egenskap af sin natur säsom tvä- 

könade (hermafroditer), fortplantas uian parning, och 

manga af dem föda lefvande ungar, hvarvid det är lika 

förunderligt som ensamt tillhörande denna ordning bland 

djuren, att deras lungorgan tjenar tiJIika som lifmoder. 

Pouparc säg det för mer än 100 är sedan. Likväl har detta 

sä väl som snäckdjurens anatomi i allmänliet varit liiet 

kändt, men ändteligen i vära dagar m Cnvier förbehällit 

att sprida lju* i en sä betydande del af djurens historia. 

Sedan' man smfnlngoni under loppet af fortsatte forsk- 

ningir trott billigt att lörmera antalet al musslornas släg- 

ten, liksom de bland snäckorna, i följe af utmäikta yttre 

kännetecken, var nödigt att uppfinna metoder tili läitande 

för kannedomen af en snart sagdt gränslös mängd af dyli- 

ka föremäl. Ibland andra har man valt ett indelningssätt 

af skalen antingen i omkretsen lika stora (Conchee bivalves 

asquivalvesj eller tvertom (inasquivalves). Och da man säg 

hänglan eller ledgängen dels tandlös, dels med färre eller 

flera tänder iörsedd, erböd sig detta som passande na- 
derdelningar. 

Den mussla som gifvit oss anledning tili föregäende 

anmärkningar, är alldeles ibland de likskaliga. v. Lxnne 

kallade dess slägte Mya, men gaf det kännetecken, som 

icke med skäl kunna tillegnas äfven alla de, ehuru fä, ar- 

ter deraf som han kände *). Det hör icke hit att nu ut- 

*) Kannetecknet var: Testa altera extremitate hians; <?e.!te cardinali 

crasso solido patulo uon inserto sed tantum incubante • -sta» opposi¬ 

tär. Af den i nägondera eller begge ändarne gapande mevdan, kalla 

Tyskarne sadane: Klaff muscheln, Frausmännen : Coquillages bJantes 

„ Oapers. Mya arenaria och truncata .ät.visa i 
«llt namiiet och karakteren : mea som M mar/ys>r;r ... , »uiu uu. margant:f<i>a och piaorum 
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reda dessa. Vi anmärke endast, alt PerlMusslans slägte, 

hvad namn det egentligen mä behälla, igenkännes säsom 

Likshaligt med niistan tillslut na shal, af mindre bredd 

tversöfver, forenade mcd en stör knyltand, gomd i en 

motsvarande hälighet i det andra skalet, samt genom 2 

nedanfvr kynslet löpande skifvor *). 

Öm Perl-Musslan icke döljde sitt värde inom sig, skulle 

utseendet af dess yta göra den föga anmärkningsvärd. Hon 

har ett tjockt svart eher svartbrunt skal, som konsten fä- 

ffingt bjuder tili att försköna, füllt af skrynklor och tvers- 

för gäende ojemnheter, som ofta skifva sig, icke olikt o- 

stronskalen. Storleken är olika; i längden icke siillan 

tum, och i bredden 5£. Den finnes emedlerlid bäde min¬ 

dre, och troligen pä somliga orter större. Ledgängen iir 

manpä nagot utstäende, läderaktig, glänsande och nästan 

genomskinlig. Skalen gapa omarkligen vid sidorna, men 

likvväl nagot mer vid den ena, och äga midtpä ä ömse si- 

dor en synbar inböjning,samt afsmalnaframät medmerahop- 

tryckt och hvassare kant än bakefter, der musslan är myc- 

ket rundare. I allmänhet äro skalen mer stolta och slitna 

och liksom maskstungna, än vanligen ses pu andra i sölt 

vatten lefvande (Ström) niusslor. 

Naturen tyckes ändä velat ersätta förlusten af en gran- 

nare yta med fägringen af skalens insida. Den perlemor- 

glans som densamma besitter mer än nagon annan Ström- 

mussla, närmar sig framför andra tili den äkta Perlemorn, 

Oceanens egendom **). Kring heia inre kanten löper en 

brun eller grä rand, sannolikt den sista anskjutning som 

djuret gjorde innan skalen erhäliit deras ratta storlek. 

Denna rand synes derfore mindre tydligt pä dem som än- 

Sro mest tiilslutna vid ändarne, m. m. hafva Snackkännare furonat 

dem under ett annat slägtnamn: Unio , som dock icke var särdeles 

väl valdt, emedan endast de äkta perlorna fordern dernied utmärkte«, 

men äfven af felaktig grund, att blott en enda fullkomtig perla skulle 

ünnas i musslan. 

*) 1Mya pictorum 00h denna äro sä beskafltade: de egentbge My*. 

(truncata och arenaria) äga, utom nägou olikhet i vissa delar hos 

djuret och en i ändärna gapande muisla, vid hängslau stallet för 

tand, en stör utstäende skifva under det ena skalets knylar, som 

icke mottages af nägon motsvarande hälighet i det andra, 

**) Denna är egentligen skalen af den äkta Perl-musslan (Mytilns marga. 

ritiferus Lin«. Avicula margaritifera Cuv.)t ehuru Pwlemor äfven ta¬ 

ge« af andra , sasom arter af HaUotis, m, ü. 
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nu. äro i Texten. Botten har en glansande perletnor-färg, 

stundom sä skön alt inan svarfvat perloraf sjelfva tanden, 

sora dock ej kunna förliknas med de naturliga. De stal¬ 

len, der djuret med sina muskeldelar vidhängt Skalen, äro 

nlgot djupare. Tanden sitter raer ät ena sidan an ät den 

andra, och är temligen stör, an hvassare än trubbigare, 

med smä intryckta färor, hvaremot Iika mänga intryck- 

ningar svara i det andra skalet, hvari, hos de Beste, fin- 

nas ett par spetsiga utskott pä sidorna af den gropen som 

omfattar tanden. Nägra ha äfven kallat dessa: tänder, men 

stundom saknas nägondera af dem, eher äro de mindre 

tydliga. 

I afseende pä djuret som bebor denna mussla, namdes 

•fvanföre dess Fot. Vi kunna ej lorbigä alt har anmärka 

den säsom ibland dem af enklare daning. Den har sitt lä¬ 

ge framför kroppen mot skalens kant. Formen är aflang 

och sammantryckt, och ä dess ömse sidor ses utanpä ett 

lager af fibrer frän musslans botten, korsade af dylika in- 

ifrän i rcäta sdnklar, urider det att andra cirkelvis förena 

de begge yttre lagren. I följe liäraf märkes latt, hutu dju¬ 

ret kan förändra fotens matt, omfäng och rörelser. Med 

tillhjelp af denna del, äfven som af det föriängda munrö- 

ret hos somliga, undangrälver djuret sanden och sänker 

sig smäningom pä sidan tilis musslan omsider blir pä kant 

liggande, (Inder skridandet utsträckes foten sä längt som 

möjligt, och medan djuret stöder sig pä ändan deraf, slä- 

par det skalet efter sig i den nägra linier djupa färan som 

göres i sanden, och hvarigenom skalet hälies upprätt hvi- 

lande pä knylarne, en orsak, hvarfore dessa pä en mängd 

Ström-musslor äro mycket nötta, hviiket i synnerliet be- 

sannas pä värt föremäl. Musslorna göra saledes icke Iänga 

resor, kanske ett bösseskotts längd under heia sommaren. 

Sä snart vattnet blir kallare om sena kosten, borra de sig 

ned i sanden, och derigenom skyddade för kölden och liksom 

slumrande njuta ingen vidare näring, forrän värens mildare 

luft äter manar dem och den ä nyo lifvade naiuren tili 

vanliga yrken. 

Musslornas fortplantningssätt är icke mindre märkvär* 

digt, än det egna hos flere af dem som kunnat utforskas, 

att i ett och samma organ äga Iunga och Iifmoder. Hos 

Sjö-musslan (Mulilus Anatinus Linn.) som Tyskarne kalla 

Her kleine Entenschnabel» och hvilken vär Perl-mussia nk- 
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nar bilde tili det yttre och tili djarets beskafleniiet, fmnes, 

dä den ora vdren fore lektiden öppnas, midt emelian de 

rörfaJia lameller som utgöra lungorna, en stör tnängd, 

ända tili 1000-tals smä tydliga ungar betäckte med sina z 

skal. De föda säledes lefvande ungar äfven som förmodli- 

gen storsta delen af de hufvudlosa skaldjuren. Det är icke 

otroligt att de, säsom merendels 2könade, hvar och en 

särskilt gör sig sjelf bördig. Nödvändigt mäste ocksä den- 

na egenskap tillhöra de slägter, hvilka, liksom, r. e. o- 

stron, äro fastsittande pä ett och samma stalle sä länge 

de lefva. 

I början af vären eher sommaren afbörda dessa djur 

sin afföda. Om alla deras Ungar künde lyckas, skulle de 

snart uppfylla hafvet; men troligen kommer knappt en af 

1000 tili nägon älder, i anseende tili de mänga rofdjur 

som ödelägga och lefva af dem. 

Perl-musslan förekommer i de norra trakterna afverl- 

den, allt upptil pol-cirkeln; den är icke sällsam ända ifrän 

Lappmarkerne ned igenom Norrige och Sverige, sä väl 

vid större floder, som mindre vattendrag och mest der gö- 

lar äro belägna, der vattnet icke är alltför strömmande, 

botten sandig samt Men den 

finnes ocksä i de Tyska orterna, vid nejderna af Rhenström- 

men, i Böhmen och Franken, Voigüand och Hera sydligare 

ort.er säsom England och Frankrike. Man har dessutom 

upptäckt den i vissa sjöar pä ßarbariska kusterna. 

Det är icke ännu utrönt om denna mussla kan pä li- 

ka satt som ostron och vissa andra skaldjur användas tili 

födämne; men hon har ickedessmindre blifvit ryktbar ge- 

nom de smä kroppar som inom henne döljas, Perlorna, 

dessa praktens och fäfängans tillbehör, och en lockande 

orsak att söka och begagna henne. 

Egenskapen att alstra perlor tülhör musslorna i all- 

manhet, men nägra fä besitta den tili sädan grad af full- 

komlighet som inbillningen stadgat redan Iran jordklotets 

fordnaste äldrar; ©ch ehuru det är i synnerhet PerJemor- 

musslan, ett foster blott af Zndiska hafvet, som man til- 

lagt företrädet *), har Iikväl den Europeiska Perl-musslan 

*) Mytilus margaritiferus L. hvilken har de skönaste perlor omkring 

Ceylon ocb i Persiska ha&viken. I Yeftindien pa kusten afiödra Ame¬ 

rika , Californien, och i Söderhafvet vid Otalieite har man äfven fan- 

nit andra slags musslor med ükta perlor. 
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befunnits liysa nastan üka kostbart ämne für Granniäts- 

Krämaren. 

Längre tid tillbaka bemodade man sig att utfinna or- 

sakon tili perlornas danande; men alla dessa meningar ha 

varit dels orimlige, dels vacklande hypoteser. Plinius, So- 

linns och andre deras samtidige, trodde att Periorna al- 

strades af Himmelens dagg *J, att musslan, uppsimman- 

de tili vättenytan, öppnade sig under morgonstunden och 

mottog daggen, hvilken som en Hytande perla inneslöts 1 

musslans kropp, och vann der sin härdhet, skapnad och 

färg, liksom vissa Hytande ämnen forvandlas i jorden tili 

kristaller, eiler blommornas safter tili häning eller vax i 

biets inelfvor. Men om äfven den satsen künde försvaras, 

'nekades verkligheten genom den äkta musslans oiörändrade 

säte pä klipporna under vattnets yta. Men huru langt ifran 

delta diktade himmelska Ursprung härledde väl Aldrovand 

periorna? Han sade dem blott vara musslans afskräden och 

orenligheter, som genom längre fÖrstoppning tillhärdnat 

utan att ater kunna afföras. Andre ansägo periorna säsom 

egg af de djur hos hvilka de funnos, rrien da de äro sä 

olika tili storlek och sammansättning, och spridda i Hera 

af djurets delar, i magen, i det svepe som omger kroppen 

äfvensom pä all a muskulära stallen, sä bür den na förmo- 

dan icke antagligare än den af Geojfroi, att periorna bor¬ 

de räknas bland Bezoarer eher lagervis tillskapade stenar- 

ter i djurkroppen. Nästan af lika tanka var Rdaumur **), 

som ansag dem blott vara sjukdoms-tilllälligheter, härkom- 

ne af nägon oordning i djurets Organisation, och sökte 

att bevisa sitt pästäende sUal‘ som vunnit bifall hos 

mänga ***), hvilka äfven liknat dem vid värtor eher annat 

utslag. Gissler fj holl dem för att vara hvad de verkli- 

gen äro, af lika beständsdelar med musslan. Han fann 

ämnen tili perlor inom djurets inelfvor i musslans nedersta 

delar der han trodde dem danas, och att dessa smä rim- 

da, liksom tiüredda perlemor-stycken drifvas genom dju¬ 

rets andande och lifsrörelser inemellan den hinnans lamel- 

]er som omkläder kroppen och skalen innantili, och fä 

under vagen hvarftals en ständig tillvc-xt, tills de stanna 

*) Perlan kallades darfore Coelestis ßlia roris. 

**) Mem. de l’Acad. des Sciences 1727. 

***) Encyclop. par Diderot vol. 25. p. 586. 

t) Kong].' Veit. Akad. Handl. 1762. s. 74. 
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Cesnr, par 1000 Sr sedan, började sin härfärd tili ßri:a- 

nien af begär tili de perlor sora der skulle iinnas sä stora 

att man künde pröfva vigten af en enda med banden, och 

det berättas äfven att bau hemförde tili Rom en sköld be¬ 

sait med Brittiska Perlor och upphängde den i ett ät Ve¬ 

nus genetrix helgadt tempel *). Vära egna äldre författa« 

re omtala ocksä skönheten af de perlor, som blifvit sam- 

lade i Norrland ocli i Stockholm försälde, och, som de 

säga, kunnat tä-Ha med Orientens **). Likväi lär ingen af 

de Europeiska nägonsin förtjent namn af Parangoner, en 

benämning som man gifvit Orientaliska perlor af uiomor- 

dentlig storlek, säsom Cleopatras ryktbara, bvilka Plimus 

tilbigger ett värde af 540000 R:d. ***). Philip II i Spanien 

erhöll 1579 en ett dufeggs storlek och värderad tili 

i44°° dukater. Kejsar Rudolph ägde en annan, stör som 

ett muskott och vägde 3o karat, samt kallades la Pelegri- 

na. Tavernier omtalar ocksä en, buren af en Persisk Mo- 

nark är i633. Den var säld af en Arab för 02000 Tomans, 

som gör 4^600 R:d. B:ko. 

Perlor ha liksom ädelstenar ett inbilladt värde, men 

de äga företräde framför de sednare, bvilka genom men- 

emedan naluren har, sä tili sägandes, tillämnat dem iör 

att lata konsten fullkomna arbetet. Men perlan äger af sig 

sjelf denna oförlikneliga klarhet som gör hennes heia vär¬ 

de. Redan fullbordad i hafvets afgrund, synes naturen 

hafva lagt sista banden vid henne innan hon lemnat mo- 

dersskötet. 

Perlor, hvilkas vatten är hvitt, äro mest värderade i 

Europa, der de inhemska stöta oftast liksom i blätt. Hos 

en del Indiska faller det hvita i gult, och sädana ge India¬ 

ner och Araber företrädet. Det gifves ocksä blyfärgade, 

mörka samt heit och hallet svarta, hvilka olikheter torde 

bero af stället i musslans kropp som aistrar dem, och af 

trakten der musslan lefver och tagit sin föda; ty man har 

i'unnit, att der elfvattnet utblandas genom tillopp af annat 

frän kärr eller stallen der jemockra röjes, blifva perlorna 

dunkla, rostiga och bruna, äfvensom sjelfva skalen utanpä. 

ral-perlor eller runda bergkristaller, misstagne af okunnigheten far 

verkliga perlor. 

*) Plinius 1, c. r. 5o. '*) — r. 60. ?*’) Scheffer Lapponia. s. 3?$. 
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Denn« grannlät förlorar sig sedan man lange burit 

den. Efter 80 — 100 är äga sädana perlor föga värde, i syn* 

nerliet de hvita, som gulna inom 40—5o är. 

Perlor saljas efter vigten af karat, hvilken häller 4 

gran. En större eller mindre fullkomlighet bestämmer all- 

tid värdet; men de utvalda föryttras vanligt efter en viss 

tarif, t. e. en Europeisk perla som hinner tili 18 gran 

(4* karat) och som tillika mögen äger de egenskaper som 

fordras, mä kallas en verklig skönhet der hon finnes. En 

Orientalisk af lika vigt gäller 66 Rrd. 32 sk. B.ko *). 

Perl-handeln äfven som den med ädla stenar, hör tili 

Juvelerares yrken och dem som befatta sig med finare 

guldarbeten. Drogister handla ocksä med perlor, men en- 

dast med sädana som kallas Perles a VOnce eller Semen- 

ces de Perle. De äro de minsta af alia och finnas i flera 

Ostindiska musslor. Det fordras att de äro hvita, genom- 

skinliga och verkiigen Orientaliska. Dessa saljas lodtals. 

a5o t. e. pä lodet, kosta ungefär 6 R:d. Sädana ha blifvit 

brukade i medicinen, i blandningar af hjertstyrkande me- 

*) Följande är en specifikation pä värdet af Fullkomliga Perlor, länail 

frän Dictionnaire de Commerce, T, 4. p. 135, men här i Svenskt 

Bankomynt förvandladr: 

i Perla af £ gran gäller — 1 *k. 1 Perla af 10 gran gäller 18. 16 sk. 

1 2 

-H 
- - - - — 4 

*1 - - --8 
2 _ . --13 

3^ - - - - — l6 
- - --24 

25 - - - - — 3a 

3 - - --4o 

3| - - - _ 1. 16 

5$ - - - - 1. 32 

4 eil. 1 karat 2. 

4t " - - - 2. 32 
5 - - - - 5- 16 

5i-4. 
6 - - - - 5. 
6£ - - - - 6. 

7 - - - - 7. 

7i ' * - - 8- 16 
8 eil. 2 karat 10. 

8t - - - - 12. 

9 ~ - - - i5. 16 

9i - - - - 16. 3a 

10! - - - 19, 8 

II - - - QI. 32 

I2| - - - 24. - 
i5 - - - 5». — 
14 - - - 35. — 

15 - - - 46- 32 

16 «11. 4 kar. 50. — 

17 * - - 63- 16 
18 - - - 66. 32 

19 - - - 71. 5a 

20 eil. 5 kar. 83. 16 

21 - - - 100. — 
22 - - - 116. 5a 

25 - - - i5o. — 

24 eil. 6 kar. 183. 16 

25 - - - aog. 16 

26 - - - 500. 

27 - - - 3i5. 16 

28 eil. 7 kar. 353. 16 

29 - - - 416. 52 

32 eil. 8 kar. 508- 

56 eil. 9 kar. 585- 16 

40 eil. 10 kar. $56. 3q 



del, hvilka fordotn varit i högt värde, men användas nu 

endast af qvacksalfvare. AUa de beprisade egenskapor, som 

i förra tider gäfvos ät perlorna af dem som skrifvit om 

läkmedel, kunna nu inskränkas tili den enda, att de äro 

blott absorberande ämnen, ej olika kräftstenar samt skal 

af snäckor oeh egg. 

I flera länder har det vackra konets omtanka for sin 

fägring gilvit anledning tili flera preparat, i hvilka perlor 

skola utgöra en vigtig del af sammansättningen. Af sädant 

slag äro Les blaues de Perles eiler sireänet, Les ßeurs, 

Les esprits, Les teintures etc., men det mest betydande i 

alla dessa droger ar penningen som de kosta, och deras 

vanligen elaka verkan pä den skönas hy som betjenar sig 

af dylika skönhetsmedel, 

Ännu künde ätskilligt tilläggas om gissade metoder att 

gora perlmusslor bördiga, om luxen af perlor under olika 

tidehvarf, samt om falska, eller genom konst eftergjorda, 

men hvilket vidlyftigheten bjuder oss att tili ett annat 

tillfalle nppskjuta. 

Tab. — Fig. i. en Perl-Mussla efter naturen recknad, 

med begge Skalen sammansittande; vid hängslan utmärker 

a. knylarne (natesl, — b. sätet lanttsW_c. kyn.slet (vulva). 

*— d. springan (rima) med täckbastet (hymen). _ 2. 3.- 

begge Skalen ätskilda. — a. tanden med det motsvarande 

tandgömmet (foveola). — b. de innanför springan vid kan* 

ten löpande skifvorna. 



SYSTEM ATISKT REGISTER 

Pä de i Första Tomen afbildade och beskrifna Djur. 

Däggande. (Mammalia). N:o 

Elg-Hjort (Cervus Alces) 1. 

Vanlig Utter (Lutra vulgaris) 7- 

Räf (Canis vulpes) J5- 

Ekorre (Sciurus vulgaris) *9- 

Europeijk Igelkott (Erinaceus Europceus) *5- 

Yanlig Björn (Urs us Are tos) 51. 

Fäglar. 

Lapptättlng 

Hafs - öra 

Trana 

Eidergäs 

Nötskrika 

Sldensvans. 

(Aves). 

(Tringilla Lapponica) ». 

(Falca Albicilla) 8- 

(Ardea Grus) 14. 

(Anas mollissima) 20. 

(Corvus glandarius) a6. 

(Ampelis garrulus) 3a. 

Amfibier* 

Allmän Huggorm 

Vatten-Ödla 

Ätlig Groda 

Grlbrun Fjällorm 

Gra öd/a 

Trädgroda 

(Amphibia). 
(Coluber Berus) 5 

(Lacerta ayuaticd) g 

(Rana esculenta) 15 

(Unguis Eryx) ai 

(Lacerla fragilis) 27 

([Rana arborea) 5; 

Fishar. (Pisces). 

Yan’ig Makrill (Scomber scombrus) 4- 
Ruda (Cyprinus Carassius) IO» 

Tunglik Flnndra (Plcuronectes Limanda) 16. 

Yanlig Sill (Clupea Hat engus) 22. 

Hvassbuk. (Clupea Sprattus) 28. 
Allmänt \ tßuviatilis \ 

Gäl- ) Neinögoß (Petromyzon < branchialis > 54. 
Igel- ) > Pianeri / 

Inse Ja er, 

Hjorthornig Lukan 

Spanskflug- I,ytta 

Tväfläckig Apal 

Vanlig 

Amerikansk 1 

Lappländsk 

Tysk | 

(Insecta). 

(Lucanus Cervus J 

(Lytta vesicatoria / 

(Apalus bimaculatus' 1 Orientalts 

Americana 

Lapponica 

Germanica I 



SYSTEM ATISKT REGISTER, 

Fjärilen Machaon 

Styagslägtet 

Hammer 

Sandpill-Slända 

(Papilio Machäort) u, 

(OEstrus) 2-3. 

(Astacus marinus) 23, 

(Mjrrncieon formicarium) 35. 

Mask-kruk. 

Rödaktig Sjdstjerna 

Spol-Mask ) 

Spring-Mask J 

Triigärds Helix Snäcka 

Elod-J 

Tagei-Mask 

Perl-Mus sla 

(Vermes). 

(Asterias rubcns) 

1 lumbricoides 

| vermicularis 

(Helix Pomatia) 

i medicinalit ) 

( Sanguisuga ) 

{Gordtus aquaticus) 

(Mya margaric/fara) 

(Ascaris 

(lUrudo 

6. 

xa. 

18. 

5o. 

S& 


